
ًعا يتناسب مع جميع  تطرح سلسلة العلوم مضموًنا تربوًيا منوَّ

مستويات التعلُّم لدى الطّالب.

يوفّر كتاب العلوم الكثير من فرص التعليم والتعلُّم العلمي 

والتجارب المعمليّة واألنشطة التي تعزز محتوى الكتاب. 

يتضّمن هذا الكتاب أيًضا نماذج اإلختبارات لتقييم استيعاب 

الطّالب والتأكد من تحقيقهم لألهداف واعدادهم لالختبارات 

الدولية. 

تتكّون السلسلة من:

كتاب الطالب  

كتاب المعّلم  

كّراسة التطبيقات   

كّراسة التطبيقات مع اإلجابات  

وزارة التربية
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احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، محمد بن عبداهللا وصحبه 
أجمعني.

جملة  إلى  ذلك  في  استندت  املناهج،  تطوير  عملية  في  التربية  وزارة  شرعت  عندما 
وارتباط  الدولة  متطلبات  راعت  حيث  واملهنية،  والفنية  العلمية  واملرتكزات  األسس  من 
ذلك بسوق العمل، وحاجات املتعلمني والتطور املعرفي والعلمي، باإلضافة إلى جملة من 
وغيرها،  والتكنولوجي  واالقتصادي  واالجتماعي  القيمي  بالتحدي  متثلت  التي  التحديات 
وإن كنا ندرك أن هذه اجلوانب لها صلة وثيقة بالنظام التعليمي بشكل عام وليس املناهج 

بشكل خاص.
ومما يجب التأكيد عليه، أن املنهج عبارة عن كم اخلبرات التربوية والتعليمية التي تُقدم 
ا بعمليات التخطط والتنفيذ، والتي في محصلتها النهائية  للمتعلم، وهذا يرتبط أيضً
أهم  من  الدراسية  املناهج  بناء  عملية  أصبحت  وعليه  التربوية،  األهداف  لتحقيق  تأتي 
مكونات النظام التعليمي، ألنها تأتي في جانبني مهمني لقياس كفاءة النظام التعليمي، 
ا أو معيارًا من معايير كفاءته من  فهي من جهة متثل أحد املدخالت األساسية ومقياسً
جهة أخرى، عدا أن املناهج تدخل في عملية إمناء شخصية املتعلم في جميع جوانبها 

اجلسمية والعقلية والوجدانية والروحية واالجتماعية.
عملية  في  نبدأ  عندما  واملناهج،  التربوية  البحوث  قطاع  في  فنحن  آخر،  جانب  من 
تطوير املناهج الدراسية، ننطلق من كل األسس واملرتكزات التي سبق ذكرها، بل إننا نراها 
املستجدات  في  البحث  في  ا  قدمً واملضي  جهدنا  قصارى  لبذل  تدفعنا  واقعية  محفزات 
التربوية سواء في شكل املناهج أم في مضامينها، وهذا ما قام به القطاع خالل السنوات 
املاضية، حيث البحث عن أفضل ما توصلت إليه عملية صناعة املناهج الدراسية، ومن ثم 

إعدادها وتأليفها وفق معايير عاملية استعدادًا لتطبيقها في البيئة التعليمية.



ولقد كانت مناهج العلوم والرياضيات من أول املناهج التي بدأنا بها عملية التطوير، إميانًا 
بأهميتها وانطالقًا من أنها ذات صفة عاملية، مع األخذ باحلسبان خصوصية اتمع الكويتي 
املعرفة  بذلك  ونعني  التعلم  عملية  جوانب  تتضمن  أنها  أدركنا  وعندما  احمللية،  وبيئته 
الكويت،  دولة  في  التعليم  نظام  مع  تتوافق  وجعلها  بدراستها  قمنا  واملهارات،  والقيم 
مركزين ليس فقط على الكتاب املقرر ولكن شمل ذلك طرائق وأساليب التدريس والبيئة 
التعليمية ودور املتعلم، مؤكدين على أهمية التكامل بني اجلوانب العلمية والتطبيقية 

حتى تكون ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بحياة املتعلم.
وفي ضوء ما سبق من معطيات وغيرها من اجلوانب ذات الصفة التعليمية والتربوية مت 
اختيار سلسلة مناهج العلوم والرياضيات التي أكملناها بشكل ووقت مناسبني، ولنحقق 
نقلة نوعية في مناهج تلك املواد، وهذا كله تزامن مع عملية التقومي والقياس لألثر الذي 
تركته تلك املناهج، ومن ثم عمليات التعديل التي طرأت أثناء وبعد تنفيذها، مع التأكيد 
على االستمرار في القياس املستمر واملتابعة الدائمة حتى تكون مناهجنا أكثر تفاعلية.

د. سعود هالل احلربي 
الوكيل املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج
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الجزء األّول

الوحدة األولى: الكون واألرض

(I) الوحدة الثانية: موادّ األرض

(II) الوحدة الثالثة: موادّ األرض

الوحدة الرابعة: العمليات التي تغيّر تضاريس األرض

الجزء الثاني

الوحدة الخامسة: انجراف القاّرات والحركات الجيولوجية

الوحدة السادسة: تطور األرض عبر األزمنة

الوحدة السابعة: الخرائط الجيولوجية

الوحدة الثامنة: الجيولوجيا االقتصادية في الكويت



10

ÊÉãdG Aõ÷G äÉjƒàfi

16 الوحدة الخامسة: انجراف القاّرات والحركات الجيولوجية

17 الفصل األول: انجراف القاّرات

18 الدرس 1: االنجراف القاّري

22 الدرس 2: الصفائح التكتونية

26 الدرس 3: اآلثار المترتبة على حركة الصفائح التكتونية

30 مراجعة الفصل األول

35 الفصل الثاني: الحركات الجيولوجية

36 الدرس 1: الطيّات

41 الدرس 2: الفواصل والفوالق (الصدوع)

46 مراجعة الفصل الثاني

48 الوحدة السادسة: تطور األرض عبر األزمنة

49 الفصل األول: رحلة عبر الزمن الجيولوجي

50 الدرس 1: الحياة في الماضي

54 الدرس 2: سلّم الزمن الجيولوجي

59 الدرس 3: قراءة تاريخ األرض في الصخور

63 مراجعة الفصل األول
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67 الوحدة السابعة: الخرائط الجيولوجية

68 الفصل األول: الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية

69 الدرس 1: الخرائط الكونتورية الطوبوغرافية

72 مراجعة الفصل األول

74 الوحدة الثامنة: الجيولوجيا االقتصادية في الكويت

75 الفصل األّول: الثقافة النفطية

76 الدرس 1: النفط

80 الدرس 2: المصائد النفطية

84 الدرس 3: النفط في الكويت

88 مراجعة الفصل األول

92 الفصل الثاني: المياه الجوفية

93 الدرس 1: المياه الجوفية

95 مراجعة الفصل الثاني
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تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل المتكامل روحيًا وخلقيًا وفكريًا واجتماعيًا وجسمانيًا 

إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآماله وفي ضوء 

المبادئ اإلسالمية والتراث العربي والثقافة المعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم 

للمشاركة البناءة في تقّدم المجتمع الكويتي والمجتمع العربي والعالم عامه .

Ωƒ∏©dG º«∏©àd áeÉ©dG ±GógC’G
تؤكد أهداف تعليم العلوم في مراحل التعليم العام على تنمية الخبرات المختِلفة: الجانب المعرفي والجانب 

المهاري والجانب الوجداني .
هذا وقد صيغت األهداف التالية لكي تحقق الجوانب الثالثة بحيث تساعد المتعلم على:

تعميق اإليمان باهللا سبحانه وتعالى من خالل تعرفه على بديع صنع اهللا وتنوع خلقه في الكون واإلنسان .. 1

استيعاب الحقائق والمفاهيم العلمية ، واستخدامها في مواجهة المواقف اليومية ، وحل المشكالت ، وصنع . 2

القرارات .
اكتساب بعض مفاهيم ومهارات التقانة بما ينمي لديه الوعي المهني ، وحب وتقدير العمل اليدوي ، . 3

والرغبة في التصميم واالبتكار .
اكتساب قدر مناسب من المعرفة والوعي البيئي بما يمكنه من التكيف مع بيئته ، وصيانتها ، والمحافظة . 4

عليها ، وعلى الثروات الطبيعية .
اكتساب قدر مناسب من المعرفة الصحية والوعي الوقائي بما يمكنه من ممارسة السلوك الصحي السليم . 5

والمحافظة على صحته وصحة بيئته ومجتمعه .

اكتساب مهارات التفكير العلمي وعمليات التعلم وتنميتها وتشجيعه على ممارسة أساليب التفكير العلمي . 6

وحل المشكالت في حياته اليومية .

تنمية مهارات االتصال ، والتعلم الذاتي المستمر ، وتوظيف تقنيات المعلومات ومصادر المعرفة المختِلفة .. 7
فهم طبيعة العلم وتاريخه وتقدير العلم وجهود العلماء عامه والمسلمين والعرب خاصة والتعرف على . 8

دورهم في تقّدم العلوم وخدمة البشرية .
اكتساب الميول واالتّجاهات والعادات والقيم وتنميتها بما يحقق للمتعلم التفاعل اإليجابي مع بيئته . 9

ومجتمعه ومع قضايا العلم والتقانة والمجتمع .
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يهدف تدريس الجيولوجيا في المرحلة الثانوية إلى تحقيق األهداف التالية:

á«aô©ªdG ±GógC’G - ’hCG

تعرف المصطلحات والمفاهيم والمبادئ والحقائق الجيولوجية الرئيسة . . 1
إكساب الطالب المعرفة العلمية المناسبة الحتياجاته لكي يستفيد من دراسته للعلوم الجيولوجية في تحسين . 2

حياته وفي التعامل مع العالم البيوتكنولوجي المتطّور والمتناهي .
حث الطالب على المتابعة العلمية لما يدور ويستحدث في مجال العلوم الجيولوجية وتطبيقاتها الحياتية .. 3
تزويد الطالب بثقافة شاملة مبنية على رؤية واضحة متماسكة ومتفتحة على الحياة بمختلف مستوياتها . 4

التنظيمية داخل اإلطار البيئي الذي يعيش فيه .
تنمية المعارف والمهارات التي تمكن الطالب من التصرف بشكل يؤدي إلى تحسين معيشته على . 5

المستوى الشخصي والمستوى االجتماعي في البيئة التي يعيش فيها .
التركيز على األبعاد المختِلفة للعلوم الجيولوجية ، سواء التاريخية أو الفلسفية أو االجتماعية في اإلطار . 6

المحلي والعالمي .
إلمام الطالب بالمشكالت والقضايا البيئية العالمية ذات الصلة بالعلوم الجيولوجية ، وتأثيرها على بلده . 7

والبيئة المحلية التي يعيش فيها .
وعي الطالب للمشكالت والقضايا االجتماعية المحلية والعالمية ذات الصلة بالعلوم الجيولوجية ، وإتاحة . 8

الفرص أمامه لممارسة مهام المواطنة عبر إبداء المقترحات لحل تلك القضايا .
توضيح دور التقّدم التكنولوجي في مجال العلوم الجيولوجية في تنمية المجتمعات العالمية والمحلية . 9

سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا .
 تقديم رؤى شاملة ومتكاملة للعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، توّضح مدى التأثير على البيئة . 10

المحلية التي يعيش فيها الطالب .
 إمداد الطالب بالمواقف المناسبة للمقارنة بين تأثير كّل من العلم والتكنولوجيا ، وتقدير مساهمتهما في . 11

إنتاج المعرفة والقوة الجديدة المؤثرة في المستقبل في مجال العلوم الجيولوجية ، وغيرها من العلوم 

العلمية .
تزويد الطالب بأمثلة تاريخية عن المتغيرات العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا والعلم في المجتمع ، ومدى . 12

تأثيراتها على النمو االقتصادي واتخاذ القرارات السياسية .
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اكتساب الطالب منهجية التفكير العلمي والمقدرة على حل المشكالت .. 1

ممارسة الطالب للمواطنة أثناء حل المشكالت من خالل تدريبه على مهارات استخدام أساليب التعلم . 2

الذاتي ، والعمل التعاوني الجماعي والمناقشة واإلقناع ، وتقبل آراء اآلخرين وعدم التعصب والتريث في 

إصدار األحكام .
تنمية المهارات اليدوية ومهارات البحث العلمي لدى الطالب على المستوى الفردي والجماعي ، وتدريبه . 3

على استخدامها في حل المشكالت الحياتية مع منح الطالب االستقاللية في عملية التعلم .

تدريب الطالب على مهارات اتخاذ القرارات وإصدار األحكام واالشتراك اإليجابي في البحث عن . 4

المعلومات ، وتوظيفها في صناعة القرارات خالل حياته اليومية .

تصرف الطالب بشكل واع وفعال حيال استخدام المخرجات التكنولوجية ، وتوظيفها التوظيف األمثل في . 5

حياته اليومية .
اتباع الطالب السبل والتوجيهات الخاصة في الحفاظ على صحته وبيئته ، والعمل على حماية الثروات . 6

الطبيعية الموجودة فيها .
العناية باالهتمامات المهنية في مجال الجيولوجيا ، وبخاصة المهن المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا ، . 7

وإكساب الطالب المقدرة على اختيار توجّهه المهني المستقبلي بما يتناسب مع ميوله وطموحاته .
مساعدة الطالب على استخدام وتداول األدوات األساسية لتعلم الجيولوجيا ، مع تهيئة الفرص الكتسابه . 8

معظم المهارات المتطلبة في هذا المجال .
á«fGóLƒdG ±GógC’G - ÉãdÉK

تنمية مواقف إيجابية تعكس ما يوّضح تقدير الخالق (سبحانه وتعالى) وقدرته الالمتناهية في عظيم خلقه ، . 1

وفي تْسيير الحياة وتطّورها .
خلْق الفرص إلكساب الطالب اتّجاهات إيجابية نحو جهود الدولة في رعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا . 2

وثقافيًا ، وفي حماية البيئة .

استثارة روح حب االستطالع واالهتمام لدى الطالب عبر متابعة كّل ما هو جديد ومستحدث في مجال . 3

العلوم الجيولوجية وتطبيقاتها الحياتية .
تنمية اتّجاهات الطالب تجاه القضايا الجيولوجية ، مع توجيهه إلى ضرورة تقبل هذه القضايا والموضوعات . 4

وتقدير إيجابياتها وإدراك سلبياتها .

تنمية اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية والبيئية لدى الطالب مع تبنيه لألسلوب العلمي في حل مشكالته . 5

الحياتية .
تنمية الوعي والقيم واالتّجاهات اإليجابية البيئية لدى الطالب حيال حسن استخدام الموارد البيئية ، وكيفية . 6

المحافظة على التوازن البيئي محليًا وعالميًا .
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á«Lƒdƒ«÷G

عدد الحصص األهداف الدرس الفصل

1 شرح فرضية االنجراف القاري . ✦
مراجعة األدلّة التي تؤيّد فرضية االنجراف القاري . ✦

1. االنجراف القاري

 ±GôéfG  . 1
äGQÉ≤dG

2 توضيح دور تيارات الحمل في تحريك الصفائح (األلواح) األرضية . ✦

تعريف صفائح األرض الرئيسة .  ✦

شرح نظرية األلواح التكتونية . ✦

تصنيف أنواع حدود الصفائح التكتونية . ✦

2. الصفائح التكتونية

1

+

العملي

شرح المظاهر الناتجة عن حركة الصفائح التكتونية . ✦

شرح تكّون كّل من الزالزل والبراكين . ✦

المطابقة بين أماكن الزاللزل والبراكين ونظرية الصفائح التكتونية . ✦

3. اآلثار المترتبة 
على حركة الصفائح 

التكتونية

1 حّل أسئلة مراجعة الفصل

1 يوّضح كيفية استجابة الصخور للتشوه . ✦

يصف أجزاء الطية . ✦

يصنف الطيات . ✦

1. الطيات

 äÉcôëdG. 2
á«Lƒdƒ«édG

2 يفّرق بين الفاصل والفالق . ✦

يحّدد أنواع الفواصل . ✦

يتعّرف أجزاء الفالق . ✦

يصنّف الفوالق ويقارن بينها . ✦

2. الفواصل والفوالق 
( الصدوع)

1 حّل أسئلة مراجعة الفصل

9 إجمالي عدد الحصص
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á«Lƒdƒ«÷G äÉcô◊Gh äGQÉ≤dG ±Gô‚G

Continental Drift and Geological MovementsContinental Drift and Geological Movements

á°ùeÉÿG IóMƒdG

مكّونات الوحدة

الفصل األّول: انجراف القاّرات

الدرس 1: االنجراف القاري

الدرس 2: الصفائح التكتونية

الدرس 3: اآلثار المترتبة على حركة الصفائح التكتونية

الفصل الثاني: الطيات والفواصل والفوالق

الدرس 1: الطيات

الدرس 2: الفواصل والفوالق (الصدوع)

مقّدمة

قد تعتقد أن صخور األرض ثابتة ألنها ال تتحرك تحت قدميك .

سوف تتعرف في هذه الوحدة على ديناميكية األرض ، ولكن 

حركتها البطيئة تجعلك ال تشعر بها .

دع الطالب يناقشون نتائج النشاط ثم اسألهم: 

ماذا تمثل األلواح األسفنجية ؟ (الغالف الصخري)• 

ماذا تمثل حركة الكرات المطاطية ؟ (قوى تيارات الحمل داخل • 

الغالف اللدن الذي يلي الغالف الصخري) 

ما الذي تؤدي إليه هذه الحركة ؟ (انفصال األلواح عند حوافها ، • 

وقد تندس بعضها تحت األخرى ، وقد تتحرك حركة أفقية)

إجابات أسئلة النشاط

انفصال األلواح. 1

اندساس اللوح األكبر كثافة تحت اللوح األقل كثافة. 2

حركة أفقية تماسية. 3

حدث تزحزح أو انجراف للقارات. 4

معالم الوحدة

ما هي حقيقة نظرية االنجراف القاري وارتباطها بحركة األلواح 

التكتونية ، وكيف تؤثر الحركات الجيولوجية على األرض ؟ هذا ما 

سوف تتعرف عليه في هذه الوحدة .

استعرض مع الطالب مكونات الوحدة واذكر أهمية المالحظة 

الجيدة في إنشاء نظريات علمية مهمة .
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 »FGôKEG •É°ûf

اُطلب إلى مجموعات من الطّالب كتابة تقرير عن هذه 

د مع الطّالب موضوعات أخرى ترتبط بموضوع  االكتشافات . حدِّ

د لكّل مجموعة من الطّالب أحد الموضوعات  هذا الفصل . حدِّ

إلعداد لوحة جدارية :
كان العالم قاّرة واحدة . ✦

انقسمت القاّرة وتباعدت أجزاؤها . ✦

الصفائح التكتونية حاملة القاّرات قد تتباعد . ✦

تصادم الصفائح التكتونية . ✦

اعرض مخِتلف اللوحات على الطّالب في الصف وناقشهم فيها 

بصورة جماعية .

13

π°üØdG ¢ShQO
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äGqQÉ≤dG ±Gô‚G
Continental Drift ∫qhC’G π°üØdG

äGqQÉ≤dG ±Gô‚G

Continental DriftContinental Drift

∫qhC’G π°üØdG

دروس الفصل

الدرس 1: االنجراف القاري

الدرس 2: الصفائح التكتونية

الدرس 3: اآلثار المترتبة على حركة الصفائح التكتونية

π°üØdG áe qó≤e

دع الطّالب يتناقشون حول كيفية ومدى ارتباط صورة افتتاحية 

الفصل بمحتواه ثم اسألهم:

ما هي معالم األرض التي تراها في هذه الصورة؟ (سيذكر الطّالب • 

اليابسة والبحار والمحيطات) .

ما هي المالمح الفيزيائية الرئيسة لألرض التي تراها في هذه • 

الصورة؟ (التضاريس السائدة في أرض من الكتل القاّرية وأحواض البحار 

والمحيطات) .

باعتقادك ، هل كانت الكتل األرضية الواضحة في الصورة • 

متّصلة بعضها ببعض في السابق؟ وكيف يمكنك التأّكد من ذلك؟ 

(يجب أن يتحقّق الطّالب من شكل حواّف الكتل القاّرية الكبيرة، وكيف يمكن أن 

تتطابق بعضها مع بعض ، يدّل على أنّها كانت متّصلة في السابق) .

أخبر الطّالب أنّه خالل العشرين سنة األخيرة ، توّصل العلماء 

الجيولوجيون إلى بعض االكتشافات بالنسبة إلى تركيب القشرة 

األرضية السطحية وسلوكها . فقادتهم هذه االكتشافات إلى نظرية 

تعرف ”بتكتونية الصفائح» وتتعلّق هذه النظرية بتكوين أجزاء كبيرة 

من القشرة األرضية وهدمها وحركتها .

AGôKEG

ِاشرح للطّالب أّن األرض كانت في بدايتها مؤلّفة من قاّرة واحدة 

كبيرة عُِرفت باسم "بانجايا" وأنّها كانت محاطة بمحيط واحد . 

أِضف إلى معلوماتهم أّن األرض بدأت في ما بعد بالتحّرك إلى أن 

انقسمت إلى قسمين شمالي وجنوبي ، حيث تحّرك الجزء الشمالي 

إلى الشمال فتكّونت قاّرة كبيرة اسمها "لوراسيا" وتشمل أوروبا 

وآسيا وأميركا الشمالية ، فيما تحّرك الجزء الجنوبي إلى الجنوب 

مشّكًال قاّرة كبيرة اسمها "جوندوانا" وتشمل أميركا الجنوبية 

وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية ومدغشقر والهند وأستراليا . وضِّح لهم 

أنّه سيتّم تناول التفاصيل الباقية حول االنجراف القاّري في خالل 

دروس هذا الفصل .
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1 .Égöü©d á≤HÉ°S Iôμa :…qQÉ≤dG ±Gô‚’G
Continental Drift: An Idea Before its Time
            
     .        
       1915     
 ì   î     

       . Origin of Continents and Oceans

 )     .     
  200    (2 ) Pangaea   (

            
 .     

14

1 ¢SQódG

عدد الحصص: 1 

كتاب الطالب: من ص 14 إلى ص 17

م وحفِّز . 1 قدِّ

1 .1 استخدام صورة افتتاحية الدرس
اطلب إلى الطّالب دراسة صورة افتتاحية الدرس (شكل 1) وقراءة 

التعليق المصاحب لها .

أخبر الطّالب أّن الفكرة الرئيسة للدرس تدور حول الدراسة األولى 

التي تؤيّد أّن األرض كانت قاّرة واحدة ثّم انفصلت إلى عّدة أجزاء 

(قاّرات) بتأثير أحداث جيولوجية ، وقد جمع العلماء أدلّة مختلفة 

تؤيّد هذه النظرية .
كيف تغيّر مفهومنا لطبيعة كوكب األرض وطريقة عمله عن  ✦

القرن الماضي؟ (كان الجيولوجيون يعتقدون أنّ الموقع الجغرافي ألحواض 
المحيطات ثابت ال يتغيّر ، لكن ثبت أنّ القاّرات تهاجر بالتدريج حول العالم .)

ما الذي يحدث عندما تنفلق كتلة أرضية؟ (يبرز محيط جديد بين  ✦
الكتلتين المتباعدتين ، ويُحمَل الجزء القديم من قاع المحيط إلى منطقة الوشاح 

حيث تتكّون األخاديد المحيطية في قاع المحيط ، لذلك تتصادم كتل من القشرة 
ن سالسل الجبال على األرض .) القاّرية لتكوِّ

1 .2 اختبار المعلومات السابقة لدى الطّالب
لتقييم معلومات الطّالب السابقة حول االنجراف القاّري ، وجّه 

إليهم األسئلة التالية:
ما أنواع الحركة التي تحدث في القشرة األرضية؟ (ستتنّوع إجابات  ✦

الطّالب .)

ما تفسيرك لوجود الكثير من األحافير المتشابهة بين القاّرات  ✦
المتجاورة؟ (ستتنّوع إجابات الطّالب .)

ما عالقة حواف القارات المتقابلة ببعضها؟  ✦

(ستتنّوع إجابات الطّالب .)

…QÉ≤dG ±Gô‚’G

األهداف:
يشرح فرضية االنجراف القاري . ✦
يراجع األدلّة التي تؤيّد فرضية االنجراف  ✦

القاري .
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نشاط توضيحي 

لمساعدة الطّالب على فهم االنجراف القاّري ، دعهم يجرون 

النشاط التالي:

انظر إلى خريطة العالم - ادرس شكل القاّرات عن قرب - قص 

القارات بطول محيطها واتركها في مكانها – حرك القارات 

المتقابلة نحو بعضها (بتحريك إفريقيا نحو أمريكا الجنوبية مثًال) 

ماذا تالحظ ؟ تطابق الحافة الغربية إلفريقيا مع الحافة الشرقية ألميركا الجنوبي .

علِّم وطبِّق . 2
2 .2 .1 االنجراف القاّري: فكرة سابقة لعصرها

لماذا لم يؤيّد علماء أميركا الشمالية مبدأ األرض المتحّركة عندما  ✦
قّدمه العالم فيجنر؟ (ألنّ األدلّة التي جمعها فيجنر كانت من نصف الكرة 

الجنوبي المجهول لهم .)

ما االقتراح الذي قّدمه العالم فيجنر عن فرضية االنجراف  ✦
القاّري؟ (كان هناك قاّرة عظمى أو أمّ القاّرات أُطِلق عليها اسم بانجايا ، بدأت 

في التفكّك إلى قاّرات صغيرة منذ أكثر من 200 مليون سنة ثّم بدأت تنجرف 
لتصل إلى مواقعها الحالية .)

ما األدلّة التي قّدمها فيجنر لتأييد فكرته؟ (التطابق بين أميركا الجنوبية  ✦
وإفريقيا ، واألحافير ، والتراكيب الصخرية ، والمناخ القديم)

نشاط توضيحي

تشكّل بانجايا

الموادّ المطلوبة: األطلس ، مقياس

فّسر أّن القاّرات ال تندفع مثل المراكب في المياه . بل على العكس ، 

هي ملتصقة بأقسام كبيرة ، التي هي جزء من الغالف الصخري 

لألرض وتُسّمى الصفائح (أو األلواح) . تسبّب قوى داخلية في 

األرض تحّرك هذه الصفائح ببطء ، وهذه التحّركات هي التي سبّبت 

تشّكل بانجايا . ثّم دع كّل طالب يستخدم خارطة العالم في األطلس 

لينقل خرائط كّل القاّرات ، ثّم يقيس خريطة كّل قاّرة ، ويجمع هذه 

الخرائط ليشّكل بانجايا كما هو مبيّن في الشكل (2) في كتاب 

الطالب ص 15 .
2 .2 .2 . دليل التطابق لألحافير عبر المحيطات

ما تفسير علماء األحافير لوجود أحافير متطابقة من حقب الحياة  ✦
الوسطى(الميزوزي) في كتل يابسة منفصلة بعضها عن بعض 

اآلن؟ (ال بّد أنّه كان هناك اتّصال بين تلك الكتل من اليابسة .)

ما الدليل الذي قّدمه فيجنر عن تطابق األحافير؟ (هناك تطابق بين  ✦
أحافير كائنات كانت موجودة في كّل من أميركا الجنوبية وأفريقيا .)

ما المثال الذي قّدمه فيجنر لتطابق أحافير متشابهة موجودة على  ✦
كتل يابسة مخِتلفة بالرغم من عدم وجود دليل على قدرتها على 

عبور المحيط الذي يفصل بين القاّرات اآلن؟ (أحافير الزاحف المائي 
المعروف بالميزوصور في كّل من شرق أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا .)
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كيف فّسر العلماء المعاصرون لفيجنر وجود أحافير األحياء  ✦
المتماثلة في المناطق التي تفصلها مئات الكيلومترات من المحيط 

المفتوح اآلن؟ وما سبب اتّجاهها لهذا التفسير؟ (وجود جسور 
من اليابسة؛ خالل العصر الجليدي األخير سمح انخفاض مستوى سطح البحر 

للحيوانات بعبور مضيق بيرنج بين آسيا وأميركا الشمالية .)

ما التفسير الذي قّدمه فيجنر عن انجراف القاّرات من خالل  ✦
الكائنات الحية التي تعيش اليوم؟ (الكائنات الحية اليوم التي لها نفس 

األسالف تطّورت منعزلة وأعطت أحياء مختلفة خالل عشرات الماليين من 
السنين األخيرة .)

ما المثال الذي قّدمه فيجنر من خالل الكائنات الحية التي تعيش  ✦
اليوم لتفسير انجراف القاّرات؟ (الكيسيات األسترالية مثل الكانجرو 

التي لها ارتباط أحفوري بكيسيات األبوسوم الموجودة في أميركا .)

2 .2 .3 تطابق أنواع وأعمار الصخور والتراكيب للحواف القارية المتقابلة
ما الدليل الذي قّدمه فيجنر عن التطابق الزمني لنوع الصخور؟  ✦

(الصخور القديمة التي يبلغ عمرها 22 مليار سنة في البرازيل مشابهة تماًما 
للصخور في إفريقيا .)

ما الدليل الذي قّدمه فيجنر على االنجراف القاّري من خالل  ✦
مواءمة أحزمة الجبال؟ (الجبال الموجودة على جانبي األطلنطي متشابهة في 

العمر والتركيب ، وعند جمعها مع بعضها تكون حزام متّصل من الجبال .)

نشاط توضيحي

وّزع طّالب الفصل في مجموعات صغيرة ، ودع كّل مجموعة تقدم 

األدلة التي قّدمها فيجنر من حيث ما إذا كان كّل دليل منها مقنًعا 

بدرجة كافية أم ال ، وما إذا كانت قد أسهمت في إثبات فرضية 

االنجراف القاّري .شّجع كّل مجموعة للتفكير في بعض األشياء التي 

يجب إثباتها قبل قبول الفرضية تماًما على أنّها صحيحة .

ملّف اإلنجاز

اطلب إلى الطّالب رسم خريطتيين . يجب أن توّضح األولى القاّرات 

متّحدة في كتلة أرضية واحدة لها شكل قاّرة بانجايا ، أمّا الثانية 

فتوّضح القاّرات كما كانت منذ 40 مليون سنة . دع الطّالب 

يختارون ثالثة أدلّة ويضعونها في مواضعها على قاّرة بانجايا ، ثّم 

على مواضعها على الخريطة الثانية . دع الطّالب يكتبون تعليًقا يفّسر 

كيف يدعم كّل دليل نظرية االنجراف القاّري لفيجنر .
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قيِّم وتوسَّع . 3
3 .1 ملّف تقييم األداء

اطلب إلى بعض الطّالب أن يفّسروا األنواع المخِتلفة من األدلّة التي 

قّدمها فيجنر ليبرهن صّحة فرضيته عن االنجراف القاّري ، واطلب 

تفسير أهّمية فرضية فيجنر .

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 1

كانت األرض عبارة عن قارة واحدة عظمى سماها فيجنر بانجايا . 1

ومنذ 200 مليون سنة ، بدأت هذه القاّرة بالتفّكك إلى قطع 

صغيرة تحركت بعيًدا عن بعضها وكّونت القاّرات الحالية .

قارة واحدة عظمى سماها فيجنر بانجايا ولما بدأت في التفتق . 2

منذ 200 مليون سنة أعطت القارات الحالية .

دليل تطابق األحافير: إذا كان الميزوسورس قادًرا على السباحة . 3

ًّا بين إفريقيا  جيًّدا لكي يعبر المحيط الواسع الذي يفصل حالي

وأميركا الجنوبية ، فإّن بقاياه كانت ستوجد أيًضا في القاّرات 

األخرى ، وألّن هذا ليس هو الحال ، فإنّنا نستنتج أّن أميركا 

الجنوبية وإفريقيا كانتا ملتحمتين فيما مضى .

دليل التطابق الهندسي: إذا قمت بقّص قاّرات العالم وقّربتها من 

بعضها للتغلّب على التعرية والترسيب ، ستالحظ توافًقا وتطابًقا 

بين القاّرات وبخاّصة بين الحدود الغربية لقارة إفريقيا والحدود 

الشرقية لقاّرة أميركا الجنوبية .

دليل تطابق أنواع الصخور: بفضل الدليل الذي وجَده فيجنر 

نًا من الصخور القديمة التي يبلغ عمرها 2,2  والذي كان مكوَّ

ا للصخور في  مليار سنة في البرازيل ، تبيّن أنّها مشابهة جدًّ

أفريقيا . هذا يدل على أن تلك المناطق المتباعدة اآلن كانت في 

الماضي كتلة يابسة واحدة .

أدلّة من المناخ القديم : عند وجود طبقات رسوبية تدّل على بيئة 

معتدلة أو استوائية في منطقة قطبية في أيّامنا هذه مثًال ، فإّن ذلك 

يُعتَبر دليًال من المناخ القديم . يدّل ذلك على أّن هذه المنطقة 

كانت تقع في الماضي في الحزام الدافئ وأنّها انجرفت فيما بعد 

باتّجاه المنطقة الباردة ، ما يؤيّد نظرية االنجراف القاّري.

المغناطيسية القديمة: عندما تّمت دراسة قاع المحيط ، أشارت 

الخطوط المغناطيسية إلى أّن صخور القشرة المحيطية تصبح أقدم 

فأقدم كلّما ابتعدنا عن الحيد المحيطي في االتّجاهين ، ما يضيف 

دليًال جديًدا على نظرية االنجراف القاّري.
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عدد الحصص: 2

كتاب الطالب: من ص 18 إلى ص 25 األهداف:
يوّضح دور تيارات الحمل في تحريك  ✦

الصفائح (األلواح) األرضية .

يّعرف صفائح األرض الرئيسية . ✦

يشرح نظرية األلواح التكتونية . ✦

يصنف أنواع حدود الصفائح التكتونية . ✦

م وحفِّز . 1 قدِّ

1 .1 نشاط ومقارنة تحفيزية
األدوات: طبق، كريمة مخفوقة، شرائح قمر الدين، قطع بسكويت

الطريقة والمقارنة:
✦  .1cm كِلّف الطالب بفرد الكريمة المخفوقة في الطبق بارتفاع

اطلب إليهم أن يضعوا شرائح قمر الدين وقطع البسكويت 
متجاورة فوق الكريمة المخفوقة على أن يكون هناك شريحتا قمر 

الدين متجاورتين.

اُعرض على الطالب صورة لقطاع األرض ثّم اسألهم عن  ✦
أوجه الشبه بين ما هو موجود في الطبق وما هو موجود في 

قطاع األرض. (تمثّل الكريمة المخفوقة الطبقة العليا من الوشاح المعروفة 
باألسثينوسفير، فيما تمثّل شرائح قمر الدين القشرة المحيطية، ويمثّل البسكويت 

القشرة القارية.)

أبِعد بأصبعيك (السبّابة) شريحتين متجاورتين من قمر الدين  ✦
عن بعضهما واضغط عليهما برفق. ستبرز الكريمة بينهما. اسأل 

الطالب ماذا يمثّل ذلك من تكتونية األرض. (يمثّل تباعد القشرة 
المحيطية حول الحيد المحيطي وتصاعد االنسيابات النارية.)

قِرّب شريحتين أخريين من بعضهما حتّى تصبح إحداهما فوق  ✦
األخرى تقريبًا، ثّم اسأل السؤال نفسه. (يمثّل اندفاع لوحين محيطيين 

ن األخدود المحيطي.) نحو بعضهما كما في حالة تكُوّ

1 .2 تنشيط المعلومات السابقة

لتنشيط المعلومات السابقة لدى الطالب والخاصة بموضوع 

الدرس ، اسألهم:
ماذا يحدث إذا نثرت بعض نشارة الخشب في كأس فيه ماء يغلي  ✦

على الموقد ؟ (تصعد وتهبط النشارة) لماذا؟ (بفعل تيارات الحمل) 
ما تيارات الحمل؟ (الماء في قاع الكأس يسخن فتقل كثافته فيصعد ألعلى ، 
حيث يبرد فتزيد كثافته فيهبط ألسفل في صورة تيارات صاعدة وتيارات هابطة .) 

بناء على ما درسته في الفصل األول ، ما أنواع القوى التي تؤثر  ✦
 ، Tension الشد ، Compression على قشرة األرض؟ (قوى الضغط

(. Shear قوى الجز
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علِّم وطبِّق . 2

2 .1 نظرية الصفائح التكتونية

قد يعتقد العديد من الطّالب خطأً أّن الجيولوجيين يمكنهم مالحظة 

الحركة عند حواّف الصفائح التكتونية ، تماًما مثلما يستطيعون 

مالحظة القوى األخرى في الطبيعة مثل البراكين والزالزل . اسأل: في 

اعتقادك ، كم سرعة حركة الصفائح األرضية؟ (سنتيمترات قليلة فقط في 

السنة ، لذلك فالمسافة أصغر والسرعة أبطأ من أن تالحظها العين، ولكن األجهزة 

الحديثة والفحص الدوري للصور الفضائية تمكننا من حساب ذلك .)
ما السبب الرئيسي لعدم تقبل نظرية االنجراف القاري؟ (فشل  ✦

فيجنر في شرح آلية هذا االنجراف .)

ما االكتشافات الحديثة التي ساعدت على تصديق مفهوم االنجراف  ✦
القاري؟ (الحيد المحيطي ،األخاديد المحيطية ، الصدوع التحويلية .)

2. 2 .1 تيارات الحمل

التيارات الصاعدة تضغط على القشرة فتتقوس . يتفلق سطح القشرة 

األرضية بسبب قوى الشد فتتفلق وتتصدع ويهبط مركزها في صورة واٍد 

صدعي . تنساب الماجما من الطبقة العليا للوشاح ألعلى دافعة الكتلتين 

بعيًدا عن بعضهما ، تبرد لتكون قشرة محيطية جديدة . تتقوس القشرة 

المحيطية بفعل تيارات الحمل الصاعدة في صورة حيد محيطي . يتفلق 

ًّا في منتصف التفلق . كل دورة من  سطحه وتتصدع مكونة واديًا صدعي

ًّا وهذا ما يسبب  دورات تصاعد الماجما تدفع القشرة القديمة جانبي

حركة الصفائح بعيًدا عن بعضها ، ويفسر كذلك آلية االنجراف القاري .
ما نوع القوى التي تسببها تيارات الحمل على قشرة األرض؟ (تيارات  ✦

الحمل الصاعدة تسبب قوى شد والهابطة تسبب قوى ضغط .)

ما سبب تفلق قشرة األرض إلى أجزاء والتي اصطلح على تسميتها  ✦
صفائح؟ (قوى الشد والضغط التي تبذلها تيارات الحمل الصاعدة والهابطة في الطبقة 

العليا للوشاح (األسثينوسفير) على قشرة األرض التي تعلوها .)

ماذا يسبب انزالق الكتل أمام بعضها بدون رفع أو خفض (صدوع  ✦
تحويلية)؟ (قوى الجز التي تنشأ بسبب دوران األرض حول محورها .)

2 .2 .2 البقع الساخنة

البقع الساخنة في الجيولوجيا هي أماكن تتميز بدرجة حرارة عالية 

عّما يجاوراها من مناطق ، وهي ال ترتبط بحواف األلواح النشطة 

بل قد تقع داخل اللوح القاري أو المحيطي . تتّم تغذيتها من أجزاء 

في طبقة الوشاح التي تقع تحتها والتي تتميز أيًضا بدرجة حرارة 

مرتفعة عّما يجاورها من أجزاء طبقة الوشاح . هناك فرضيتان لتفسير 

ذلك ، األولى تفيد بأّن ذلك يحدث نتيجة أعمدة غليان في قلب 

الوشاح تقع عند الحد الفاصل بين لب األرض والوشاح وتتصاعد 

منها موجات حرارية مركزة ألعلى . والفرضية الثانية تفيد بأّن النشاط 

البركاني نتج من تمّدد طبقة الليثوسفير ومن ثم أصبحت رقيقة في 

مناطق معينة ، ما سمح بتصاعد المادة المنصهرة في الطبقة العليا 

للوشاح بدون أن يكون هناك نقاط ارتفاع غير عادي للحرارة في 

الوشاح . لذلك ، ترفض هذه الفرضية مصطلح البقع الساخنة . من 

األمثلة المدهشة غليان قشرة األرض وتصاعد فوارات الماء الحارة 
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في منتجع يلوستون Yellowstone National Park في والية 

وايومنج ومناطق في والية هاواي األمريكية.

2 .3 طبيعة حدود الصفائح 

اختبر فهم الطالب آللية االنجراف القاري وحركة الصفائح الستنتاج 

طبيعة حدود الصفائح األرضية بطرح أسئلة متعلقة بالموضوع:
ما دور قوى الشد الناشئة عن تصاعد تيار الحمل على حواف أو  ✦

حدود الصفيحتين المتجاورتين فوقها؟ (إزاحتهما بعيًدا عن بعضهما) 
ماذا تقترح اسًما لهذه الحدود؟ (حدود تباعدية)

ما دور قوى الضغط الناشئة عن هبوط تيار الحمل على حواف أو  ✦
حدود الصفيحتين المتجاورتين فوقها؟ (إزاحتهما نحو بعضهما)

ماذا تقترح اسًما لهذه الحدود؟ (حدود تقاربية أو تصادمية) ✦

ما نوع الحدود التي تتحرك عكس بعضها وال يصاحبها نشاط  ✦
ناري؟ (حدود الصدوع التحويلية) لماذا تكون حدود الصفيحة 

الواحدة تباعدية من جهة وتقاربية من جهة أخرى؟ (ألن خاليا 
تيارت الحمل الصاعدة والهابطة المسببة لحركة األلواح تكون متجاورة 

(الصاعدة تجاوًرا لهابطة))

لو كانت الحدود التصادمية تقع بين قشرة قارية وأخرى محيطية أيهما  ✦
يغوص تحت اآلخر؟ ولماذا؟ (تغوص القشرة المحيطية ألنها أكبر كثافة .)

2 .3 .2 الحدود التقاربية

عند هبوط تيارات الحمل تحمل معها صفائح القشرة المحيطية نحو 

بعضها فينزلق طرف أحد اللوحين تحت اآلخر ليغوص في الوشاح 

(يسمى حينئذ نطاق الغوص) تارًكا انخفاًضا في القشرة يُسمى 

ك األلواح فوق الوشاح يقدم دليًال على  األخدود المحيطي . تحرُّ

انجراف ألواح األرض .

ما دور دوران األرض حول محورها في التشكيل التكتوني لقشرة 

األرض؟ (بسبب دوران األرض حول نفسها وتمركز القشرة على نطاق 

الوشاح السائل تنشأ شقوق عرضية تزاح بطولها أجزاء من الصفائح جانبيًّا ، 

هذا ما يُسمى بالصدوع التحويلية أو صدوع النقل .)
2 .3 .3 حدود الصدوع التحويلية (المحافظة)

هذه الحدود هي في الواقع حدود صدعية تكون الحركة فيها أفقية 

تماًما كما يحدث في صدوع تزيح المضرب التي درستها سابًقا. 

ويطلق االسم على الحدود الصدعية التي تسبب إزاحات مقاطع من 

حيد منتصف المحيط فحسب كما يبدو في خريطة العالم . وهي 

تختلف عن صدوع تزيح المضرب في أّن مقاطع الحيد المحيطي 

المزاحة تعطي اتجاه حركة مخالف للحركة الفعلية التي تحدث إذا 

أشرت لها بأسهم حول الصدع ، كما يتضح من الرسم التخطيطي . 

يُعتقد أن التفلقات األرضية التي أنتجت الحدود المحافظة أو 

التحويلية نشأت بسبب دوران األرض حول محورها والدليل على 

ذلك أنها ، كما يظهر في خريطة العالم ، تكون غالبًا موازية لخطوط 

العرض لألرض . 
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الجيولوجيا وعلم الفيزياء

الموجات فوق الصوتية لعبت دوًرا مهمًّا في الحرب العالمية الثانية 

لتحديد موقع الغّواصات تحت الماء ، وتمّكن العلماء من تحديد 

مواقع مثل الحيد المحيطي واألخاديد المحيطية في عمق المحيط 

باستخدام هذه الموجات إلى جانب تقنيات أخرى

ملّف اإلنجاز

دع الطّالب يبحثون في المواقع المتخّصصة على شبكة اإلنترنت 

وفي المراجع الجيولوجية المختلفة إلعداد بحث حول حواّف 

الصفائح . دعهم يعّدون جدول مقارنة بين أنواعها المختلفة ، 

ويضّمنوه تعريف كّل منها وموقعها ، وأمثلة على كّل نوع . اطلب إلى 

الطّالب عرض ما توّصلوا إليه أمام زمالئهم .

قيِّم وتوسَّع . 3
3 .1 ملّف تقييم األداء

اطلب إلى الطّالب تلخيص جميع المعلومات التي تعلّموها في هذا الدرس . ✦

دع كّل طالب يكتب بأسلوبه الخاّص فقرة لشرح نظرية الصفائح  ✦
التكتونية . ثّم دعهم يعّدون جدوًال بالمصطلحات والتعريفات 

األساسية في نظرية الصفائح التكتونية وأنواع حواّف الصفائح . 
(تتكون األرض من عدد من الصفائح تطفو فوق الطبقة العليا للوشاح كطفو قطع 

الفلين فوق الماء ، وتتحرك هذه الصفائح نحو بعضها أو بعيًدا عن بعضها في 
الوقت نفسه استجابة للقوى التكتونية المؤثرة عليها .)
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إجابة أسئلة مراجعة الدرس 2
تيارات الحمل ، طبقة األسثينوسفير العليا للوشاح .. 1
(أ) هو طرف إحدى الصفائح التصادمية التي تنزلق تحت . 2

المجاورة لها غوصا في الطبقة العليا للوشاح وما يصاحب ذلك 
من ثوران بركاني .

(ب) هي الصدوع المؤثرة بين أجزاء الصفيحة وتسبب إزاحة 
جانبية وال يصاحبها نشاط ناري أو بركاني .

3 .
صدوع تحويليةتقاربيةتباعدية

انزالق عكس بعضهمانحو بعضهابعيًدا عن بعضها اتجاه الحركة

شد مع تيار القوى المؤثرة

الحمل الصاعد

ضغط مع تيار 

الحمل الهابط

جز بسبب دوران األرض 

حول محورها

ال يوجدنشاط بركانيانسيابات ناريةالنشاط الناري
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3 ¢SQódG

عدد الحصص: 1 + النشاط العملي

كتاب الطالب: من ص 26 إلى ص 30

á«fƒàμàdG íFÉØ°üdG ácôM ≈∏Y áÑJÎŸG QÉKB’G

م وحفِّز (الزالزل) . 1 قدِّ
1 .1 تنشيط المعلومات السابقة

لتنشيط المعلومات السابقة اطرح على الطالب األسئلة اآلتية 

وناقشهم فيها:
ما المقصود بالزلزال؟ (انطالق موجات نتيجة تحرك كتل القشرة األرضية  ✦

لبعضها .) بالنسبة 

ماهي المواقع التي تتميز بتحرك الكتل األرضية بالنسبة لبعضها؟  ✦
(حواف الصفائح)

ما هي الحدود التي تتميز بحركة شديدة؟ (الحدود التقاربية ولذا تتميز  ✦
بنشاط زلزالي قوي مقارنة بباقي أنواع حدود الصفائح .)

لو طلب منك وضع نقاط تمثل مواقع الزالزل على خريطة العالم ،  ✦
أين تضعها ؟ (بطول حواف الصفائح األرضية .)

1 .2 استعراض المصطلحات
ما المقصود ببؤرة الزلزال ومركز الزلزال؟ (البؤرة هي النقطة الموجودة  ✦

في القشرة األرضية (تحت سطح األرض) حيث تتحرك كتل القشرة األرضية 
بالنسبة لبعضها ، أما مركز الزلزال فهو النقطة الموجودة على سطح األرض وتقع 

رأسيًّا فوق بؤرة الزلزال .)

أّي الموجات هي األسرع التي تصل أّوًال ألجهزة الرصد؟  ✦
(الموجات األولية) 

 كيف تنتشر الموجة األولية؟ (في صورة تضاغطات وتخلخالت  ✦
كموجات الصوت وتنتشر في جميع األوساط الصلبة والسائلة والغازية .)

ما هي خصائص الموجات التالية؟ (1. الموجات الثانوية أبطأ من  ✦
الموجات األّولية لذا تصل متأّخرة عنها إلى محطّات الرصد، وهي تخترق 

األجسام الصلبة فحسب، وتنتشر في صورة موجات تهتّز فيها األرض إلى أعلى 
وإلى أسفل عمودًيّا باتّجاه انتشار الموجة. تُسمّى الموجات األّولية والثانوية 

موجات الجسم Body Waves حيث إنّ جميع جزيئات األرض تستجيب 
لالهتزاز حتى العميقة منها.

2. إنّ الموجات السطحية هي أبطأ نوع من الموجات وُسِمّيت كذلك ألنّ الجزء 
العلوي من القشرة األرضية هو الذي يستجيب لالهتزاز فحسب، ويتالشى 

التأثير مع العمق. وهي تتحّرك عمودًيّا إلى أعلى وإلى أسفل باتّجاه انتشار الموجة 
كموجات الماء التي تحّركها الرياح. هناك نوع آخر من الموجات السطحية 

يتحّرك جانبًيّا باتّجاه انتشار الموجة وهو الذي ينتج عنه، باإلضافة إلى التشّوهات 
السطحية، تكّسر أساسات المباني وإزاحتها.)

األهداف:
يوّضح المظاهر الناتجة عن حركة الصفائح  ✦

التكتونية .

يشرح تكّون كّل من الزالزل والبراكين . ✦

يطابق بين أماكن الزالزل والبراكين ونظرية  ✦
الصفائح التكتونية .
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1 .3 اختبر فهمك لموضوع الزالزل
الزالزل الذي ينشأ في قاع المحيط يسبب ظاهرة التسونامى  ✦

بتحريك المياه والهواء . أى الموجات الزلزالية تَُعد المسؤولة عن 
ذلك؟ (الموجات األولية لقدرتها على اختراق جميع األوساط .)

علِّم وطبِّق . 2
2 .2 .الحيد المحيطي

ناقش الطالب في تركيب الحيد المحيطي واسألهم عما قد يحدث 

نتيجة التصدع ونشأة الوادي الصدعي؟
بما أن القوى المسببة للتصدع قوى شد فالتراكيب تتمثل في مجموعات من  ✦

الصدوع العادية .

تمثل الصدوع ممرات للمادة المنصهرة في الطبقة العليا للوشاح فتصعد لقاع المحيط . ✦

هذه الممرات تخفف الضغط على المادة المنصهرة فتنساب كفيض بركاني بدون  ✦
انفجارات شديدة .

بمجرد وصولها تتجمد طبقة الصهارة الخارجية بينما الجزء الداخلي سائل  ✦
فتتكور في صورة تراكيب وسائدية .

تنبأ

ناقش الطالب في موضوع نطاق الغوص وتوقعاتهم لألحداث 

الناتجة عن ذلك:
يتعرض طرف لوح الغوص لالنصهار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الطبقة العليا  ✦

للوشاح .

االنصهار ينشأ منه حجرة ماجمائية تحت ضغط مرتفع نتيجة المكون الغازي . ✦

هذا الضغط يسبب اندفاع الماجما ألعلى في صورة انفجار بركاني وتكون  ✦
سالسل من البراكين .

عندما تخمد البراكين وتتعرض للتشكيل بعوامل التعرية تتحول إلى قوس جزر . ✦

نشاط توضيحي

األدوات: حوض ماء ، ثالث مكعبات من الخشب متماثلة

طريقة العمل: امأل الحوض إلى ثالث أرباعه بالماء ، ثم ضع مكعبي 

خشب على سطح الماء ليطفوا . الحظ الجزء المغمور من المكعبين ، 

ثّم ضع المكعب الثالث فوق أحد المكعبين . الحظ الجزء المغمور 

ن مالحظاتك . ن مالحظاتك . ارفع المكعب الثالث ودوِّ ثم دوِّ

المالحظات: عند وضع مكعب فوق آخر ، غاص أكثر في الماء واندفع 

الماء ليرفع المكعب المفرد ألعلى قليًال . عند رفع المكعب الثالث 

مرة أخرى ، عاد الوضع ألصله .

االستنتاج: عند زيادة الثقل يغوص المكعب أكثر في الماء ويندفع الماء 

من تحته نحو المكعب األخف ليرفعه ألعلى . هذه الظاهرة تسمى 

التوازن األيزوستاتيكي في الطبيعة .

التطبيق: كلف الطالب بتفسير ما يحدث في الطبيعة عندما تتكون 

الجبال بناء على نظرية التوازن األيزوستاتيكي . عند تّكون الجبل يزاد 

الوزن فوق مساحة معينة ، فتغوص أكثر في الوشاح ، تندفع الصهارة 

من تحتها نحو الجزء المجاور المنخفض لترفعه ألعلى . نبه الطالب 

أن هذا يحدث في الطبيعة ببطء شديد .
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بحث

كلف الطالب بكتابة بحث وتقارير عن حلقة النار ، البراكين النشطة 

والهامدة حول العالم ، فائدة النشاط البركاني من الناحية االقتصادية . 

اجعلهم يناقشون ما توصلوا إليه من معلومات مع زمالئهم . ضم هذه 

التقارير إلى ملف إنجاز الطالب .
2 .3 بناء الجبال تبًعا لنظرية الصفائح التكتونية 

أين تقع الجبال بالنسبة للصفائح األرضية؟ لماذا؟ (تقع على حواف  ✦
الصفائح، ألنها األماكن األكثر تأثًرا بالقوى التكتونية .)

أي الجبال أعلى: الواقعة عند الحدود التقاربية أم التباعدية؟  ✦
(التقاربية) 

استرسل في مناقشة الموضوع نفسه بطرح مجموعة إضافية من األسئلة .
علل عظمة ارتفاع الجبال الموجودة عند الحدود التصادمية  ✦

(التقاربية) وضآلة الجبال عند الحدود التباعدية للصفائح؟ (ألن 
الكتلتين المتصادمتين تميل كالهما الحتالل المكان الضيق نفسه فترتفعان 

ألعلى . عند الحدود التباعدية ، يحدث تقوس للقشرة األرضية وسرعان ما تتفلق 
ويتكون الوادي الصدعي فتبدو كأكتاف لهذا الوادي .)

على ماذا يتوقف حجم الجبل عند الحدود التقاربية؟ (على حجم  ✦
الكتل المتصادمة)

فسر ذلك؟ (قد يكون التصادم بين جزئيين محيطيين من الصفائح المتجاورة  ✦
فتكون الجبال قليلة االرتفاع ، قد يكون التصادم بين جزء قاري وآخر محيطي 
فتكون الجبال متوسطة االرتفاع ، قد يكون التصادم بين لوحين قاريين فتكون 

الجبال شاهقة االرتفاع .)

أنواع ونتائج بناء الجبال

إّن جميع الجبال تتميز بنشاط ناري ، وباختالف طريقة تكون الجبال 

مع  ذلك  يفسرون  الطالب  اجعل  والمتحولة .  النارية  النواتج  تختلف 

األخذ في االعتبار الضغوط المبذولة ودرجة الحرارة وسمك القشرة 

األرضية الداخلة في بناء الجبال . كلفهم بوضع ذلك في جدول مقارنة .

طريق تكون 

الجبل

نوع الصفائح 

الداخلة في عملية 

التكون

الصخور النارية التراكيبالضغطدرجة الحرارة

الناتجة

الصخور 

المتحولة الناتجة

ضعيفة محيطية أو قاريةحواف تباعدية

كدرجة حرارة 

الماجما

صخر ناري طفوحات بازلتيةصدوع عاديةال يوجد

تالمسي حول 

الطفوحات

محيطية - حواف تصادمية

محيطية

أنشطة بركانية والفا صدوع معكوسة وطياتضعيفمتوسطة

بازلتية

تالمسي + 

إقليمي ضعيف 

كاألردواز
متوسطة إلى محيطية - قارية

عالية

صدوع معكوسة متوسط

وصدوع دسر وطيات 

كبيرة

بازلتية (أنشطة 

بركانية متفرقة) + 

تداخالت أنديزيتية

تالمسي + 

إقليمي متوسط 

كالشيست

صدوع معكوسة وصدوع عاٍلعاليةقارية - قارية

دسر وطيات عمالقة 

مقلوبة ومضطجعة

تداخالت انديزيتية 

وجرانيتية وال يوجد 

أنشطة بركانية

إقليمي شديد 

كالشيست 

والنيس
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قيِّم وتوسَّع . 4

2 .4 ملف تقييم األداء
استخدم التفسير السابق لشرح ما يحدث لمنطقة تتعرض لتراكم  ✦

كثيف للجليد في موسم وذوبانه في موسم آخر . 

كيف تتشابه خريطة توزيع الزالزل وخريطة توزيع البراكين؟ (هي  ✦
نواتج تشترك في أنواع القوى وحركة الصفائح .)

كيف تتكون براكين عند تصادم قارتين؟ (نظًرا لضخامة سماكة الجبل  ✦
الناشئ بهذه الطريقة تتجمد الصهارة كتداخالت نارية قبل وصولها للسطح .)

كيف تكون الصخور الناتجة في نوع الجبال السابق جرانيتية  ✦
النوع؟ (نظًرا لتفاعل الماجما مع صخور القارة الغنية بالسيليكا فتزداد بها نسبة 

السيليكا .)

إجابة أسئلة مراجعة الدرس 3

حلقة النار هو اصطفاف حدود تقاربية وما ينشأ عنها من زالزل . 1

وبراكين مصطفة في شكل قوس في شمال المحيط الهادئ .

تيار الحمل الصاعد يضغط على قشرة األرض المحيطية فتتقوس . 2

ويتكون حيد منتصف المحيط. يتفلّق سطح القشرة المقّوسة 

وتحدث إزاحات نتيجة التصدع، فينخفض الجزء المركزي على 

هيئة واٍد صدعي في مركز الحيد المحيطي.

تتعّرض التكوينات الصخرية لحركات الرفع أي الشّد من قبل . 3

البقع الساخنة في البداية ومن ثّم لتأثير الحركات التباعدية بفعل 

تيّارات الحمل . يؤدّي ذلك إلى تكّسرها فتهبط عندها الكتلة 

الوسطى مكّونة أخاديد صدعية. وقد يتكّون أيًضا أخدود صدعي 

ذي ثالث أذرع ومثال على ذلك أخدود البحر األحمر الصدعي 

وتفّرعه في النهاية إلى خليج السويس وخليج العقبة.
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ب. 1

ج. 2

ô°ùa :É«fÉK

كانت األرض عبارة عن قارة واحدة عظمى سماها . 1

فيجنر بانجايا . ومنذ أكثر من 200 مليون سنة ، بدأت 

هذه القاّرة بالتفّكك إلى قطع صغيرة تحركت بعيًدا عن 

بعضها وكّونت القاّرات الحالية .

تتكون األرض من عدد من الصفائح تطفو فوق . 2

الطبقة العليا للوشاح كطفو قطع الفلين فوق الماء ، 

وتتحرك هذه الصفائح نحو بعضها أو بعيًدا عن بعضها 

أو بجانب بعضها في الوقت نفسه استجابة للقوى 

التكتونية المؤثرة عليها .

حّدي أو حافتي صفيحتين متجاورتين يقعان فوق تيار . 3

حمل هابط ما يدفعهما نحو بعضهما .

حلقة النار هو اصطفاف حدود تقاربية وما ينشأ عنها . 4

من براكين وزالزل عديدة في شكل قوس يقع في شمال 

المحيط الهادئ .

تيارات الحمل الصاعدة تضغط على قشرة األرض . 5

فتتقوس ، يتفلق سطح القشرة األرضية بسبب قوى الشد 

وتتصدع ويهبط مركزها في صورة وادي صدعي .

تضغط تيارات الحمل الصاعدة على القشرة القارية . 6

لتنثني. يكون الجزء العلوي منها بارًدا فيستجيب لالنثناء 

نة صدوع عادية   بالتفلق  ، وتتزحزح الكتل المتفلقة مكوِّ

ذي ثالثة أذرع في وسطها انخفاض يُسّمى األخدود 

الصدعي .

تسخن المادة السائلة في الطبقة العليا السائلة للوشاح . 7

فتقل كثافتها وتصعد ألعلى حيث تقل درجة حرارتها 

ًّا فتزيد كثافتها وتهبط ألسفل في صورة تيارات  نسبي

صاعدة وهابطة .

øμeCG ¿EG º°SôdG ™e ìô°TG :ÉãdÉK

راجع الرسوم الموجودة في الدرس الثاني تحت عنوان . 1

األخاديد المحيطية .

اكتُِشف تطابق ألحافير كائنات موجودة في صخور كل 2. 

من أميركا الجنوبية وإفريقيا . بالعودة إلى المراجع، علم 

فيجنر أّن علماء األحافير اتفقوا على أنّه ال بد من وجود 

صلة بين الكتل األرضية (اليابسة) لتفسير وجود أحافير، 

مثل الميزوسورس، متطابقة في كتل أرضية متباعدة 

بعضها عن بعض اآلن (راجع الشكل 4 صفحة 16 من 

كتاب الطالب).
31



1 π
°ü

Ø
dG

 á
©

L
Gô

e
 á

∏Ä
°S

CG

32

.      :
1 ..   
2 ..         

:   :
1 .     
2 .     
3 .     
4 .      

.  :
1 ..          
2 ..          
3 ..        
4 ..       

.  :
.     

.    :
.          

          :
        

:
1 π

°ü
ØdG

 á©
LG

ôe
 á∏

Ä°S
CG

 ?çóëj GPÉe :É©HGQ

عند اندفاع صفائح القشرة المحيطية نحو بعضها ، ينزلق . 1

طرف أحد اللوحين تحت األخر ليغوص في الوشاح 

(يُسمى حينئذ نطاق الغوص) تارًكا انخفاض في القشرة 

يسمى األخدود المحيطي . ينصهر طرف اللوح الغاطس 

وتتكون ماجما تندفع في صورة سلسلة من البراكين 

تتطور فيما بعد إلى قوس جزر . مع استمرار التصادم مع 

قوس الجزر تتكون سلسلة جبال منخفضة االرتفاع .

يندفع طرف اللوح المحيطي نحو القاري فيتجعد . 2

هو والرواسب المحيطية بينهما مكونًا جبال متوسطة 

االرتفاع، في هذه األثناء ينزلق طرف اللوح المحيطي 

تحت اللوح القاري حيث ينصهر وتندفع الصهارة 

ألعلى مكونة تداخالت نارية .

يندفع اللوحين القارين نحو بعضهما لتتكدس موادهما . 3

في نطاق أضيق فيرتفعا ألعلى في صورة جبال شاهقة 

كجبال األلب والهيمااليا . الضغط الشديد يساعد 

على تحول الصخور تحوًال شديًدا (مثل النيس) وطيها 

وتصدعها بصدوع دسر .

ًّا لتزيح . 4 تصاعد الصهارة تدفع الصخور القديمة جانبي

الصفيحتين المتجاورتين بعيًدا عن بعضهما وتكون 

قشرة محيطية جديدة قد تتقوس وتعطي حيد محيطي 

جديد .

π∏Y :É°ùeÉN

نظًرا الرتفاع درجة الحرارة في الطبقة العليا للوشاح .. 1

ألن القشرة المحيطية أكبر كثافة من الكتلة القارية . 2

فتغوص محمولة بتيار الحمل الهابط .

بفعل تيارات الحمل الصاعدة في الطبقة العليا . 3

للوشاح والتي تحّرك الصفائح في اتّجاهين متعاكسين 

بعيًدا عن بعضها البعض.

يتطابق توزيع الزالزل والبراكين على سطح األرض نظًرا . 4

لمشاركتهما في أسباب التكون حيث تتحرك الصفائح 

نحو بعضها .
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نشاط زلزاليالنشاط الناريالتراكيب الجيولوجيةنوع القوىنوع حواف الصفائحنوع الحركة

صدوع عاديةشّدقاّريةتباعدية
طفوحات 

وانسيابات بازلتية
محسوس

تصادمية

ضغطمحيطية - محيطية
صدوع معكوسة 

وطيات
شديدبراكين بازلتية

متوّسطمحيطية - قارية

صدوع معكوسة 

ودسر وسالسل 

طيّات

تداخالت نارية 

أنديزيتية
شديد

ضغط شديدقاّرية - قاّرية

صدوع معكوسة 

ودسر وسالسل 

طيات معقده

تداخالت نارية 

جرانيتية
شديد

á«ægP á£jôN º°SQG :É©HÉ°S

حركة الصفائح 
التكتونية

أنواعها

اآلثار الناجمة عنها

ود تباعدية
حد

حدود تقاربية

ويلية
التح

وع 
صد
ود ال
حد

األخاديد الصدعية

الحيد المحيطي

الزالزل والبراكين
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1 .

 .2

 .3

أخدود محيطي

براكين بازلتية 
(قوس الجزر)

تداخالت نارية 
(أنديزيتية 
التركيب)

تآكل اللوح المحيطي باستمرار 
االنغماس واقتراب القارتين من بعضهما

انصهار طرف الصفيحة المحيطية المنغمسة 
وتصاعد الصهارة إلى أعلى

ن جبال  تصادم القارتين وتكوُّ
شاهقة معقّدة التركيب

تيارات 
الحمل

تيارات 
الحمل

 .4
مستوى سطح البحر

مستوى سطح البحر

تيارات حمل 
هابطة

تيارات حمل 
صاعدة براكين قوس 

الحيد المحيطي الجزر
والوادي الصدعي
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Geological Movements ÊÉãdG π°üØdG ÊÉãdG π°üØdG

≥dGƒØdGh π°UGƒØdGh äÉ«£dG

FoldsFolds, , Joints and FaultsJoints and Faults

دروس الفصل

الدرس 1: الطيات

الدرس 2: الفواصل والفوالق (الصدوع)

π°üØdG áeó≤e

دع الطالب يتناقشون حول مدى وكيفية ارتباط الصورة الموجودة 
في افتتاحية الفصل بمحتواه ثم اسأل:

ما معالم سطح األرض التي تراها في هذه الصورة؟ (قد يذكر • 

الطالب مجموعة من الجبال المرتفعة التي تحيط بها األراضي المنبسطة .)
ما الذي يدل عليه وجود الجبال على سطح األرض؟ (قد يذكر • 

الطالب وجود قوى خارقة سببت رفع كتل ضخمة من الكيلومترات الصخرية 

فوق مستوى سطح البحر .)

في اعتقادك ، ما القوى التي سببت تكوين الجبال؟ (قد يذكر • 

الطالب حركة األلواح التكتونية .)

أخبر الطالب أنه بدراستهم لهذا الفصل سيتعلمون الكثير عن • 

القوى التي تغير سطح األرض .

»FGôKEG •É°ûf

طيات الصحائف

المهارات: إعداد النماذج ، المالحظة ، التوقع ، المقارنة

الهدف من النشاط: تكوين طيات متنوعة والمقارنة بينها .
المواد واألدوات المطلوبة: ورق صحف ، ماء ، تربة ، مقص 

الزمن: 15 دقيقة

الخطوات

استخدام المقص لقطع ورق الصحف إلى عدد من الصحائف • 

(25 * 35سم)

استخدام الماء لترطيب التربة والصحائف .• 

كّون طبقات متبادلة من الصحائف المبللة مع طبقات التربة • 

المبللة (التي سمك الواحدة منها 1 - 2سم .)

اضغط هذه الطبقات من الجانبين .• 
اطلب من الطالب مالحظة ما يحدث . هل يمكنك أن تكّون • 

كالًّ من الطيات المحدبة والطيات المقعرة

النتيجة المتوقعة

اإلنضغاط من الجانبين سوف ينتج  طيات متنوعة . دع الطالب 

يقارنون النماذج التي أعدوها .
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 34 إلى ص 38 األهداف:
يوّضح كيفية استجابة الصخور للتشوه . ✦

يصف أجزاء الطية . ✦

يصنف الطيات . ✦

1 ¢SQódGäÉ«£dG

م وحفِّز . 1 قدِّ

1 . 1 استخدام صورة افتتاحية الدرس
اطلب إلى الطالب دراسة صورة افتتاحية الدرس في الشكل (29) 

والتعليق المصاحب لها . فسر لهم أن صخور القشرة األرضية 
تتعرض للكثير من القوى التي تسبب تشوهها ، ما يسبب إنتاج 

أنواع مختلفة من التراكيب الجيولوجية األرضية . وضح للطالب 
أن هذه التغيرات تحدث ببطء شديد وعلى فترات زمنية طويلة للغاية 

تمتد إلى مئات الماليين من السنين .
1 .2 اختبار المعلومات السابقة لدى الطالب

شجع الطالب الذين شاهدوا هزات أرضية على وصف ما شعروا 

به أثناء تحرك القشرة األرضية أو اهتزازها . اطلب إليهم أن يصفوا 
ماذا حدث للمباني واألشياء التي كانت من حولهم أثناء حدوث 

هذه االهتزازات األرضية وبعد حدوثها . أما إذا لم يختبر الطالب 

مثل هذه االهتزازات ، فدعهم يذكرون ما سمعوا عنها في تقارير 

النشرات اإلخبارية التليفزيونية والصحف والمجالت أو أي مصادر 

أخرى .
أخبر الطالب أن مثل هذه الحركات في القشرة األرضية تنجم عن 

قوى داخلية في األرض تشوه صخور طبقات القشرة األرضية ، ما 

ينجم عنه تعرضها للثني أو الطي أو التكسر .
نشاط توضيحي: هل يمكنك ثني هذا الملف

كي تساعد الطالب على فهم التشوه ، دعهم يجرون النشاط التالي:
اصنع ملفًّا من 20 صحيفة ورقية من الورق المقّوى .. 1
أمسك هذا الملف بيديك ، ثم اضغط على حوافه بطرق مختلفة .. 2
صف هذه الطرق التي تستطيع من خاللها ثني هذا الملف .. 3

ًّا ،  اإلجابة: سيكون الطالب قادرين على جعل ملف األوراق ملوي

ًّا . يجب أن يكونوا قادرين أيًضا على جعل  ًّا ، منثي مدوًرا ، مطوي

الصحائف الورقية تنزلق بعضها فوق بعض في اتجاهات وفي طرق 

متنوعة .
تصويب مفهوم خاطىء

قد يعتقد الطالب أن التشوه يكون دائًما نتيجة للتغير المفاجئ . 
ذكر الطالب بأن معظم الحركات في القشرة األرضية تحدث 

ًّا . بمعدل بطيء وثابت نسبي
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Parts of the Fold  áq«£dG AGõLCG 1.2
Flanks   ( )
            
        .     

.  
    ( )

Angle and Direction of Dip of the Flank  
            

.         
Axial Plane    ( )
            

.         
Axis   ( )

            
.         

Crest and Trough of the Fold     ( )
              

.   
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الخطوات:

ضع قطعة من الصلصال الرطب (أو الطري) بين لوحتين • 

خشبيتين واضغطهما ، ثم أطبق عليهما باستخدام ماسك أوراق 

معدني .

كرر الخطوة السابقة لكن باستخدام قطعة من الصلصال • 

الجاف .

اطلب إلى الطالب مالحظة ووصف كيف تتشوه كل قطعة من • 

قطعتي الصلصال .
اطلب من الطالب أن يستنتجوا السبب في سلوك كل عينة  ✦

من الصلصال أو الصخر . (وجود الماء سبب تقليل مقدار لزوجة 
الصخر ، ما جعله يستجيب بهذا الشكل ، على عكس ما يحدث مع 

الصخر الجاف .)
نشاط توضيحي

المقارنة والمباينة
األدوات: صحيفة أو مجلّة ، ورقة ، قلم رصاص ، قطعة من 

الطبشور
اطلب إلى أحد الطالب أن يثني الصحيفة على شكل طية  ✦

محدبة ، ثم اطلب إلى طالب آخر أن يمسك الورقة كما 
لو كان يريد أن يقسم الطية إلى جزأين ليوضح المستوى 

ًّا على  ًّا أفقي المحوري . اطلب إلى طالب ثالث أن يرسم خط
امتداد قّمة الطيّة ليوّضح المحور . اطلب إلى جميع الطالب 

رسم الطية واعرض نتائجهم .

علّم وطبّق . 2

2 .1 طبيعة صخور القشرة األرضية
ما المقصود بتشوه الصخور؟ (مصطلح عام يشير إلى جميع التغيرات  ✦

في الشكل األصلي و/ أو حجم الكتلة الصخرية .)
ما الموقع الذي يحدث عنده معظم تشوهات القشرة األرضية؟  ✦

(على حواف األلواح .)
ما الذي يحدث عندما تتعرض الصخور إلجهادات أكبر من  ✦

قوتها؟ (تبدأ في التشوه بفعل الطي أو التكسير .)
ما المقصود بالتشوه المرن للصخور؟ (استعادة الصخور حالتها  ✦

األصلية ، الحجم والشكل األصليان ، بعد إزالة االجهاد عنها .)

ماذا يحدث للصخور بمجرد تخطي الحد المرن؟ (إما تنساب وهذا  ✦

ما يعرف بالتشوه اللدن ، أو تتكسر وهذا ما يعرف بالتشوه التقصفي .)
معلومات إثرائية

ما العوامل التي تؤثر على قوة الصخور؟ (درجة الحرارة ، الضغط  ✦

الحابس ، نوع الصخر ، الوقت)
درجة الحرارة والضغط المحيط:

ما تأثير ارتفاع درجة الحرارة والضغط المحيط على الصخور  ✦

الموجودة على أعماق كبيرة؟ (تظهر الصخور سلوًكا لدنًا .)

ما المقصود بالتشوه اللدن للصخور؟ (انسياب الصخور من الحالة  ✦

الصلبة ما ينتج تغيًرا في شكلها وحجمها بدون أن تنكسر .)
نوع الصخر:

كيف يؤثر نوع الصخر في الطريقة التي يتشوه بها؟ (الصخور 

البلورية مثل الجرانيت والبازلت التي تتكون من معادن فيها روابط جزيئية 

داخلية قوية تميل إلى أن تضعف بواسطة المكسر التقصفي ، أما الصخور 

الرسوبية أو المتحولة فهي معرضة لالنسياب اللدن .)
الوقت:

كيف يمكننا دراسة عامل الوقت أو الزمن للتأثير على قوة  ✦

الصخر وكيفية تشوهه؟ (عن طريق تعرف تأثيرات الزمن في الحياة 

اليومية ، مثل انحناء المقاعد الرخامية تحت تأثير وزنها لفترات زمنية 

طويلة ، وانحناء الرفوف الخشبية تحت وطأة ثقل الكتب الموضوعة 

عليها لفترات زمنية قصيرة نسبيًّا) .
كيف تؤثر اإلجهادات الخفيفة في تشوه الصخور؟ (قد ال تسبب  ✦

اإلجهادات الخفيفة تشوه الصخور عند تطبيقها لفترات قصيرة ، ولكنها 

قد تجعل الصخر ينساب إذا استمرت لفترات زمنية ممتدة .)
نشاط توضيحي: ما الذي يسبب تشوه الصخور؟

فكرة النشاط: أخبر الطالب أن اللزوجة إحدى الخصائص الفيزيائية 

وهي عبارة عن مقاومة المادة لالنسياب . وعلى الرغم من صالبة 

الصخور فإن الخصائص الفيزيائية ومنها اللزوجة تؤثر في الطريقة 

التي تستجيب بها الصخور لقوى اإلجهاد التي تتعرض لها في 

القشرة األرضية . اطلب إلى الطالب إحضار معجون تشكيل 

(صلصال) جاف ، ومعجون تشكيل (صلصال) رطب أو طري ، 

وماسك أوراق معدني كبير عدد 2 ، و4 لوحات خشبية صغيرة .
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Direction of Dip of the Flank
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   .        

           
.  

Syncline    ( )
     .       

          
. 

Dome   ( )
             

. (31 )       
Basin   ( )

            
. (31 )       
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ضع قطعة صغيرة من الطبشور على قمة الطية واتركها تنزلق ، ثم 

اسألهم:

ماذا يسّمى االتجاه الذي انزلفت فيه قطعة الطبشور؟ (اتجاه الميل) ✦

هل انزلقت بعيًدا عن المحور أو باتّجاهه؟ (بعيًدا عن المحور) ✦

كّرر الخطوات السابقة بعد ثني المجلة على شكل طية مقعرة ثم 

اسأل الطالب:

هل انزلقت قطعة الطبشور بعيًدا عن المحور أو باتّجاهه؟ (باتجاه  ✦

المحور)

ما الفرق بين الطية المحدبة والطية المقعرة؟ (الطية المحدبة يميل  ✦

فيها الجناحان بعيًدا عن المحور ، أما الطية المقعرة فيميل فيها الجناحان 

باتجاه المحور .)

اذكر فرقًا آخر بينهما . (قد تختلف اإلجابات ولكن تُقبل إجابة أن الطية  ✦
المحدبة تكون أقدم طبقاتها في المركز فيما تكون أحدث طبقات الطية 

المقعرة في المركز .)

اجعل أحد الطالب يثني مجلة على شكل طية محدبة ودفع  ✦
أحد الجناحين أكثر من اآلخر . اطلب إلى طالب آخر وضع قلم 

رصاص (الذي يمثل المستوى المحوري للطيّة) بحيث يقسم 
الزاوية بين الجناحين بالتساوي ، ثم اسأل الطالب: ما هو وضع 

القلم في هذه الحالة؟ (مائل)

ادفع الجناح أكثر وكرر الخطوة السابقة (يميل القلم أكثر .) ثم  ✦
اسأل: 

ما هو وضع الجناح الذي دُفع أكثر؟ (أصبحت فيه الطبقات السفلية  ✦

أعلى الطبقات العليا .)

ماذا يسّمى هذا النوع من الطيات؟ (مقلوبة) ✦
كّرر التجربة لتميل الطية علىجنبها ثم اسألهم عن نوع الطية  ✦

(مضجعة) وعن وضع المحور في هذه الحالة (أفقي) .
اختبر ذكائك

كيف تعرف أن الطية المضجعة محدبة أو مقعرة في األصل؟ (إذا 

كانت أقدم الطبقات في المركز تكون محدبة والعكس صحيح .)
تكامل العلوم

ًّا أمام الطالب لتوضيح  الجيولوجيا والعلوم الطبيعية: إجر بيانًا عملي

مفهوم اللدونة على قطعة من أحد المعادن اللدنة ، مثل ملعقة معدنية 

أو قطعة طويلة من سلك معدني سميك . اطلب إلى الطالب ذكر 

أمثلة عن موادّ لدنة أخرى .
فسر لهم أن معظم التغيرات التي تسبب التشوه في القشرة األرضية 

تحدث بمعدل بطيء للغاية وال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة . 
أخبر الطالب أنه يمكننا تخيل أن الزمن يمر بسرعة كبيرة للغاية 

بحيث تتخيل أن مليارات السنين تمر في دقائق معدودة . اسأل 
الطالب ما صور وأشكال التشوه التي سوف نالحظها؟ (سيحدث 

انحناء ، انثناء ، شد ، تكسر ، ميل ، طي ، انزالق ، تضاغط في طبقات صخور 

القشرة األرضية .) اسأل: ما الذي يسبب هذه األشكال من التشوه؟ 
(اإلزاحة البطيئة للغاية أللواح القشرة األرضية .)
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2 .2 الطيات
أخبر الطّالب أّن الطيّة تحدث عندما ينحني سطح الطبقة  ✦

المستوي أو يتقّوس نحو األسفل أو نحو األعلى .

أشر للطّالب إلى أّن جناحي الطيّة هما الطبقتان اللّتان تشّكالن  ✦
جانبي الطيّة وتلتقيان عند محورها وأنّهما تتألّفان من طبقات 

مائلة . والمستوى المحوري هو المستوى الذي يقسم الطية من 

ًّا . أمّا المحور فهو الخّط  مفصل الطية ويكون محور الطية فيه خط

الوهمي الذي ينصف زاوية قّمة الطيّة أو قعرها وذلك بحسب 

نوعها وينتج من تقاطع المستوى المحوري مع الطبقة الطوية.

ادع الطّالب إلى المقارنة بين الطيّة المحّدبة والطيّة المقّعرة ثّم  ✦
بين القبة والحوض .

وّضح للطّالب أّن الطيّة المحّدبة يكون تقّوسها موجًّها نحو  ✦
األعلى على عكس الطيّة المقّعرة التي يكون تقّوسها موجًّها 

نحو األسفل.

أمّا القبّة فهي طيّة محّدبة تميل طبقاتها جميعها إلى خارج وسطها 

في االتجاهات كافة بعيًدا عن نقطة متوّسطة تسمى مركز القبة 

وتحتوي الصخور األقدم في وسطها، والحوض هو طيّة مقّعرة 

تميل فيها الطبقات إلى الداخل في االتجاهات كافة وهي تحتوي 

الصخور األحدث في وسطها على عكس القبّة تماًما .
نص توضيحي

وّضح للطّالب أّن في الطيّة المتماثلة يكون الميل على جانبي 
المستوى المحوري متساويًا .

أمّا في الطيّة غير المتماثلة فيكون المستوى المحوري الذي 
ينصف الزاوية بين الجناحين مائًال .

وفي الطيّة المقلوبة، يكون المستوى المحوري مائًال بدرجة كبيرة 

عن المستوى الرأسي.

أمّا الطيّة المصطجعة فتمثّل أقصى حاالت االنقالب بحيث يكون 

المستوى المحوري في وضع أفقي ويصبح جناحي الطيّة متوازيين .
البحث

دع الطالب يبحثون في الكتب والمراجع الجيولوجية المتخصصة 

وفي المواقع المتخصصة بشبكة اإلنترنت عن طيات طبيعية وأماكن 

وجودها والقوى التي سببتها .
تأكد من فهمك

دع الطالب يرسمون جدوًال للتمييز بين أنواع الطيات موضحين 

فيه اتجاه ميل الجناحين ومقدار ميل الجناحين ووضع أقدم 

الطبقات ووضع المحور .
2 .2 .2 تصنيف الطيات

ما الذي يحدث للصخور الرسوبية المستوية أثناء تشّكل الجبال؟  ✦

(غالًبا ما تنثني إلى سلسلة من التموجات تسمى الطيات) .

ما القوى المسببة لحدوث الطيات في صخور القشرة  ✦

األرضية؟ (قوى التضاغط التي تقلل سمك القشرة األرضية أو 

تزيدها) .
ما المقصود بالطيات؟ (ثنيات في الطبقات الصخرية في القشرة  ✦

األرضية تنتج عن قوى إجهادات التضاغط .)

ما النوعان األكثر شيوًعا للطيات؟ (الطيات المحدبة والطيات  ✦

المقعرة)

كيف تتكّون الطيات المحدبة؟ وما الذي يصاحب تكّونها؟  ✦

(تتكّون عن طريق طي الطبقات الصخرية إلى األعلى أو تقوسها ، 

وتصاحبها طيات منخفضة ألسفل هي الطيات المقعرة .) 

ما موقع الطبقات األكثر قدًما في الطيات المحدبة وفي  ✦

الطيات المقعرة؟ (في الطيات المحدبة ، تكون الطبقات االكثر قدًما 

في المركز ، أما في الطيات المقعرة ، فتكون الطبقات األحدث في 

المركز .)
لماذا تكون الطيات غير مستمرة دائًما؟ (بسبب اختفاء نهاياتها .) ✦
ما المقصود بالطيات أحادية الميل؟ (طيات كبيرة مائلة المستوى  ✦

عن كونها طبقات رسوبية أفقية .)

ما المقصود بالطيات المتصاوبة؟ (استدارة قمتها وتوازي  ✦

جناحاها .)
ما المقصود بالطيات الشرائطية؟ (تكون قمتها حادة كشرائط  ✦

الجندي .)
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(تابع رقم 4)

طية محدبة

طية مقعرة

(أ) و (ب) طية مقعرة . أحدث طبقات الطية المقعرة في المركز . 5
حيث يميل فيها الجناحان باتجاه المحور .

قوى التضاغط تزيد أو تقلل من سماكة القشرة األرضية، 
ينتج عن قوى إجهادات الشد والتضاغط ثنيات في الطبقات 

الصخرية في القشرة األرضية تسمى الطيات . تؤدي قوى 
الشد إلى طي الطبقات الصخرية إلى األعلى وتقوسها مؤدية 

إلى تقارب جناحي الطية إلى األعلى بعيًدا عن المركز مشكلة 
طيات محّدبة ويرافقها تشكيل طيات مقعرة . تؤدي قوى 

االنضغاط إلى تقارب جناحي الطية إلى األسفل قريبًا باتجاه 
المركز مشكلة طيّة مقعرة .

äÉq«£∏d ájOÉ°üàb’G á« qªgC’G .3
Economic Importance of Folds

:          
1 .          

             
.  

2 .         
.       

3 .        
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2 .3 األهمية االقتصادية للطيات
وّضح للطالب أن الطيات أهمية اقتصادية ، إذ تُعتبر الطيات 

المقعرة مثًال من أهم أماكن تجمع بعض الرواسب المعدنية مثل 

رواسب الفوسفات ، وتؤدي أيًضا دوًرا فعاًال في حركة المياه 

األرضية وتجّمعها كما في األحواض المائية االرتوازية . أمّا الطيات 

المحدبة ، فتساهم في تجّمع النفط .
توظيف األشكال

اسأل الطالب دراسة الشكل (30) والتعليق المصاحب له ، ثم وجه 

إليهم األسئلة التالية:

كيف يمكن تحديد الطية المحدبة؟ (التراكيب المطوية إلى األعلى  ✦

أو المقوسة والجناحان يميالن بعيًدا عن المحور .) 

ما نوع الطية التي تتمثل بالتراكيب المطوية إلى األسفل؟ (الطية المقعرة)  ✦

إذا كانت الطية المقعرة والطية المحدبة مجاورتين بعضهما  ✦

لبعض ، فأين تتوقف إحداهما وتبدأ األخرى؟ (قد يقترح الطالب 

أن الخط الغائص يقع في منتصف المسافة بين قمة الطية المحدبة وقعر 

الطية المقعرة . قد يذكر بعضهم أن الجزء العلوي للطية المقعرة والجزء 
السفلي للطية المحدبة هما الشيء نفسه ، أي أن جناح الطية المقعرة هو 

نفسه ، جناح الطية المحدبة .)

قيم وتوسع . 3

3 .1 ملف تقييم األداء
دع الطالب يراجعون الرسومات واألشكال الواردة في هذا الدرس 

ويراجعون أيًضا ما أعدوه من رسومات ونماذج . دعهم يضيفون ما 
أعدوه من رسومات ونماذج بيانات عن أنواع الطيات .

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 1
ضة . 1 تغيير في الشكل والوضع استجابة للضغوط والقوى المعرَّ

لها .
التشوه التقصفي يشمل كسر الصخور أما اللدن فيصاحبه انثناء .. 2
 يؤدي اإلجهاد إلى إلتواء أو انثناء الصخور اللدنة (التشوه اللدن)  . 3

وإلى انكسار الصخور الصلبة (التشوه التقصفي) باإلضافة إلى 
تشوهات أخرى كالشد واالنزالق واالنضغاط واالنحناء .

4 .

الطية المقعرة الطية المحدبة

يميالن بعيًدا عن الجناحان

المحور

يميالن باتّجاه 

المحور

إلى الخارجمن المركزأقدم الطيات

إلى أسفلإلى أعلىالتقوس
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األهداف:
يفّرق بين الفاصل والفالق . ✦

يحّدد أنواع الفواصل . ✦

يتعّرف أجزاء الفالق . ✦

يصنّف الفوالق ويقارن بينها . ✦

عدد الحصص: 2

كتاب الطالب: من ص 39 إلى ص 44

2 ¢SQódG(´hó°üdG) ≥dGƒØdGh π°UGƒØdG

م وحفِّز . 1 قدِّ
1 .1 استخدام صورة افتتاحية الدرس

اطلب إلى الطالب دراسة الشكلين (36) و (38) والتعليق 

المصاحب لهما .
وضح لهم أن أشكال الكسور وأنواعها والتصدعات الموجودة في 

القشرة األرضية التي حدثت نتيجة تعرضها إلجهادات متباينة في 

اتجاهات مختلفة ، وما قد يصاحب هذه اإلجهادات من تحركات 

أو إزاحات على جانبي الكسور ، تعرف بالفوالق أو الصدوع .

1 .2 اختبار المعلومات السابقة لدى الطالب
لتقييم المعلومات السابقة لدى الطالب حول ما ينجم عن تشوه 

الصخور ومن بينها الصدوع ، وجه إليهم األسئلة التالية:
ما قوى اإلجهاد المؤثرة على صخور القشرة األرضية؟  ✦

ما التأثيرات الناجمة عن قوى اإلجهاد على صخور القشرة 

األرضية؟ (ستتنوع إجابات الطالب)

نشاط توضيحي

تناول مسطرة بالستيكية من طرفيها وارفعها بحيث يراها جميع 

الطالب . حاول ثني المسطرة برفق واطلب إلى الطالب مالحظة ما 
يحدث لها من انحناء بسيط ، ثم اطلب إليهم تفسير ما قد حدث . 

حاول ثني المسطرة أكثر فأكثر حتى تنكسر ، ودع الطالب 

يفسرون سبب كسر المسطرة .

وضح لهم أن الكثير من صخور القشرة األرضية ، مثل المسطرة ، 

يمكن أن تنثني أو يحدث لها طي عند تعرضها لقوى اإلجهاد . لكن 

لدى تعّرضها لدرجة عالية من اإلجهاد سوف تنكسر . اشرح لهم 

أن الصخور الهشة تلزمها درجات قليلة من اإلجهاد حتى تنكسر . 

وضح لهم أن هذا الكسر في الصخور يسّمى فالًقا أو صدًعا إذا 

رافقه تحرك أو إزاحة لطبقات الصخور على جانبيه . أما إذا لم 

تحدث إزاحة أو حركة لهذه الطبقات ، فإن الكسر يسّمى فاصًال .

41
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علِّم وطبّق . 1
2 .1 الفواصل

فّسر للطّالب أّن الفواصل هي عبارة عن كسور في الصخور النارية 

والرسوبية والمتحّولة من دون إزاحة . وّضح لهم أّن المسافة بين 

كّل فاصل وآخر تتراوح بين 2cm إلى عشرات األمتار وذلك 

بحسب نوع الصخرة سماكته وطريقة استجابته للقوى المؤثّرة فيه .

أشر للطّالب إلى أّن الفواصل التكتونية هي تشققات وتصّدعات 

ضخمة تشوه الصخور وتتكّون بفعل القوى المنبعثة من األرض . 

أمّا الفواصل اللّوحية فتتكّون في الصخور على هيئة فواصل متوازية 

لسطح التداخل . والفواصل العمودية تتكّون في الصخور النارية 

بفعل التقلّص أو االنكماش عند تبريدها بمعّدل غير متساٍو من 

الداخل أو الخارج.

أخبر الطّالب أن قدماء المصريين استفادوا من الفواصل في بناء 

معابدهم والمسّالت. ويشار إلى أّن دراسة نظام الفواصل يساهم في 

معرفة اتّجاه الضغوط التي أثّرت في الصخور. اسألهم:

ما الفرق بين الفواصل والفوالق؟ (الفواصل عبارة عن كسور تحدث  ✦

على طولها حركات خفيفة أو ال تحدث حركات مطلقًا ، أما الفوالق فهي 

عبارة عن كسور في القشرة األرضية حدثت على طولها إزاحات كبيرة .)

ما الخصائص التي تميز الفواصل عند تكونها عن الفوالق؟ (الفواصل  ✦

ال يصاحبها إزاحة نسبية للكتل المتأثّرة بها على عكس الفوالق التي يميّزها 

حدوث إزاحة. مجموعات الفواصل تتميّز بوفرة عددها أّما مجموعات الفوالق 

فهي متباعدة وأقّل عدد، وقد تتواجد الفوالق الرئيسة منفردة).

ما سبب حدوث الفواصل في الصخور النارية؟ (الفواصل العمودية  ✦

المتكونة نتيجة لتبريد الصخور النارية تظهر فيها كسور انكماشية تنتج 

أعمدة ، والفواصل المنحنية بلطف المتكّونة الموازية لسطح الكتل النارية 

الكبيرة المكشوفة تنتج عن التمدد التدريجي الذي يحدث عندما تزيل 

عوامل التعرية األثقال أو األحمال العلوية) .
ما سبب تكون فواصل الشد؟ (تحدث نتيجة تشوه الصخر الناتج عن  ✦

قوى الشد المصاحبة للحركات القشرية التي تجعل الصخر عاجًزا عن 

التقصفي) . التكسر 
كيف تتكون الفواصل في الصخور الواقعة على محاور الطيات؟  ✦

(عندما يحدث الطي ، تستطيل هذه الصخور وتنسحب لتنتج فواصل شد .)

ما تأثير مجموعات الفواصل المتقاطعة على الصخور؟ (تسبب  ✦

تكسير الصخور وتحطيمها إلى كتل عديدة منتظمة الشكل .)

2 .2 الفوالق
الفالق هو انكسار في الطبقات أو الكتل الصخرية يرافقه انزالق 

بعض أجزاء هذه الطبقات أو انتقال كتل صخرية محّل كتل أخرى .

فّسر لهم األجزاء التي يتألّف منها الفالق .

مستوى سطح الفالق هو السطح الذي يحدث عليه االنزالق أي 

المستوى الذي تتحرك على جانبيه. والجدار العلوي هو الكتلة 

الصخرية الكتل الصخرية المتهشمة المالصقة للسطح العلوي
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في أي هذه األنواع من الفوالق يحدث قصر وزيادة سمك  ✦

موادّ القشرة األرضية؟ ولماذا؟ (الفالق المعكوس وفالق الدسر ؛ 

ألنهما ناجمان عن إجهادات التضاغط التي تسبب تحرك الحائط المعلق 

إلى أعلى بالنسبة إلى الحائط األساسي .)
ما نوع الفوالق التي تتكّون فيها الخنادق؟ وكيف تتكّون  ✦

الخنادق؟ (الفوالق العادية ؛ تتكّون الخنادق نتيجة سقوط كتلة صخرية 

طويلة ضيقة بين صدعين عاديين .)

تكامل العلوم 

الجيولوجيا والعلوم الفيزيائية: دع الطالب يستخدمون كتب العلوم 
الفيزيائية إليجاد أمثلة عن اآلالت البسيطة األخرى التي تغير اتجاه 

القوة . دع الطالب يقارنون طريقة عمل كل آلة بحركة القشرة 
األرضية على طول الفالق .

التفكير الناقد

التوقع: اطلب إلى الطالب توقع أنواع التشكيالت األرضية التي 

ستتكّون خالل ماليين السنين في جزء من القشرة األرضية نتيجة 

حركة األلواح . (ينتج التضاغط فوالق معكوسة ، وطيات محدبة ، وطيات 
مقعرة . مع مرور الزمن ، سوف يكّون الطي والتصدع جباًال ، وهضاًبا ، 

ووديانًا .)

للفالق على عكس الجدار السفلي وهو كتلة الصخور المالصقة 

للسطح السفلي للفالق. أمّا رمية الفالق فهي اإلزاحة الرأسية ألي 

طبقة مكسورة على جانبي الفالق. والزحف الجانبي هو اتجاه أي 

خط أفقي على مستوى الفالق. اسأل الطالب:

ما النوعان الرئيسيان للصدوع؟ (الفوالق العادية والفوالق المعكوسة) ✦

ما الفرق األساسي بين الفالق العادي والفالق المعكوس؟ (في  ✦

الصدع العادي يتحرك الحائط المعلق إلى األسفل بالنسبة إلى الحائط 

السفلي ؛ في الفالق المعكوس يتحرك الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبة 

إلى الحائط السفلي .)
ما الذي تسببه حركة الحائط المعلق في الفوالق العادية؟ (يحدث  ✦

اتساع للفالق العادي نتيجة استطالة القشرة األرضية أو امتدادها .)
كيف توفر الفوالق العادية طريقة لتحديد القوى المؤثرة داخل  ✦

األرض؟ (تدل الفوالق العادية على وجود قوى شد تسحب أجزاء من 

القشرة األرضية بعيًدا بعضها عن بعض ، وهذا الشد يتم إما بواسطة الرفع 

الذي يسبب تمدد األسطح وتكسرها أو بواسطة القوى المتعاكسة .)

ما وجه الشبه واالختالف بين الفوالق المعكوسة وفوالق الدسر؟  ✦

(في كليهما يتحرك الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبة إلى الحائط 

األساسي ؛ الفوالق المعكوسة لها ميول أكبر من °45 ، أما فوالق الدسر 

فلها ميول أقل من 45° .)

ما الفرق بين الفوالق العادية والفوالق المعكوسة والدسر؟ (تحدث  ✦

الفوالق العادية في البيئات المتعرضة للشد ، أما الفوالق المعكوسة والدسر 

فتنتجان عن إجهادات تضاغطية قوية حيث تتحرك وحدات القشرة 

األرضية تجاه بعضها البعض ، مع إزاحة الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبة 

إلى الحائط األساسي ، وهذا عكس ما يحدث في الفوالق العادية .)

فوالق االنزالق االتجاهي

ما المقصود بفوالق االنزالق االتجاهي؟ (الفوالق التي تكون فيها  ✦

اإلزاحة السائدة أفقية وموازية التجاه سطح الفالق أو مضربه .)

لماذا تمكن رؤية فوالق االنزالق المضربي على مسافات كبيرة؟  ✦

(بسبب كبر حجمها وطبيعتها الخطية المستقيمة .)

توظيف األشكال

دع الطالب يفحصون األشكال التوضيحية ألنواع الفوالق المختلفة 

في الشكلين (40) و (42) ، ثم وجه إليهم األسئلة التالية:
ما نوع الحركة التي يسببها إجهاد التضاغط على طول الفالق؟  ✦

وما نوع الفالق الناتج عن ذلك؟ (يسبب إجهاد التضاغط تحرك 

الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبة إلى الحائط األساسي ؛ فالق معكوس)

بأي طريقة يتحرك الحائط المعلق إذا كان اإلجهاد في الصخور  ✦

ناتج عن الشد؟ وما نوع الفالق الناتج؟ (إلى األسفل بالنسبة إلى 

الحائط األساسي ؛ فالق عادي)

ما نوع الفالق الذي تكون فيه حركة الصخور أفقية وموازية  ✦

لمستوى الفالق؟ (فالق االنزالق االتجاهي)
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تكامل العلوم

الجيولوجيا والدراسات االجتماعية: دع كل طالب يرسم مقطًعا يوضح 

فالًقا في أحد أنفاق التنجيم في أحد المناجم . دعهم يوضحون 
كيف يتعلق الحائط المعلق فوق رأس عمال المناجم في النفق ، 

وكيف يقع الحائط األساسي تحت أقدامهم .
نشاط توضيحي 

أخبر الطالب أن صدع سان أندرياس له أهمية خاصة ألن 

التشوهات التي ينتجها في معالم السطح واضحة جًدا للعيان . حفِّز 

الطالب للبحث في الكتب والمجالت الجيولوجية المتخصصة 

عن صور فوتوغرافية لمثل تلك التشوهات ، واطلب إليهم إعداد 

مجموعة من الصور الفوتوغرافية لباقي المجموعات من زمالئهم 

في الفصل . وجه الطالب إلى تحديد موقع الفالق في الصور 
ودعهم يرسمون أسهًما عليه لتوضيح االتجاهات التي تتحرك فيها 

الصخور على جانبي الفالق .
تنمية مهارة 

التصنيف: اعرض على الطالب مجموعة من الصور الفوتوغرافية 

التي توضح أنواًعا مختلفة من الفوالق ، ووضح في كل منها اتجاه 

حركة الحائط المعلق بالنسبة إلى الحائط األساسي . اطلب إليهم 
تصنيف الفوالق إلى أنواعها المختلفة .

2 .3 األهمية االقتصادية للفواصل والفوالق
أشر للطّالب إلى أنّه تكمن أهمية الفواصل في تسهيل عملية 

فصل الخامات في المناجم ألنّها تساعد رجال المحاجر في قطع 

الصخور. أضف إلى ذلك أنّها تعمل على جمع الرواسب المعدنية 

في خالل فتحاتها التي تساعد على تغلغل الماء المحّمل بالرواسب 

المعدنية أو سديانه.

أمّا الفوالق فتساهم في ترّسب معادن مثل الكالسيت لصعود مياه 

معدنية في الشقوق وفيها أيًضا خامات معدنية ذات قيمة اقتصادية 

مثل المنجنيز والنحاس والقصدير.
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(أ) في الفالق العادي يتحّرك الحائط العلوي إلى أسفل بالنسبة . 5
إلى الحائط السفلي ، أما في الفالق المعكوس فيتحّرك الحائط 

العلوي إلى أعلى بالنسبة إلى الحائط السفلي .
(ب) في الفالق العادي يتحّرك الحائط العلوي إلى أسفل بالنسبة    

إلى الحائط السفلي ، أمّا في الفالق المعكوس فيتحّرك الحائط 
العلوي إلى أعلى بالنسبة إلى الحائط السفلي. يؤدّي الفالق العلوي 

إلى اتّساع رقعة األرض بعكس الفالق المعكوس الذي ينتج عنه 
ضيق رقعة األرض المتأثّرة بالفالق نظًرا لتراكب الطبقات، ومن ثّم 
تكرار الطبقات رأسيًّا بخاّصة بالقرب من منطقة الفالق. قوى الشّد 

ن الفالق العادي، أمّا قوى االنضغاط فهي  هي المسؤولة عن تكُوّ
ن الفالق المعكوس. المسؤولة عن تكُوّ

(جـ) البارز تحرك كتلة بين صدعين أو فالقين إلى أعلى ، أما في    
األخدود تحرك الكتلة بين فالقين إلى أسفل .

المقارنة والمباينة: دع الطالب يقومون بإعداد جدول للمقارنة والمباينة 

بين الفواصل والفوالق إلظهار أوجه التشابه واالختالف بينهما . 

(التشابه: هي كسور في التراكيب الصخرية في القشرة األرضية ؛ االختالف: قد 

تحدث حركات ضئيلة أو ال تحدث إطالقًا على طول الفواصل بعكس الفوالق 

التي تتحّرك فيها الكتل الصخرية إّما أفقيًّا أو رأسيًّا.) 

توظيف األشكال

اطلب إلى الطالب تفحص الشكل (36) ، ثم وجه إليهم األسئلة التالية:
ما نوع الفواصل الموضحة في الشكل؟ وما التراكيب الناتجة  ✦

منها؟ (فواصل عمودية ، أعمدة مستطيلة)

كيف تكّونت هذه الفواصل؟ (تكونت نتيجة تبريد الصخور النارية  ✦

حيث ظهرت فيها كسور انكماشية .)

ما الخصائص المميزة الموجودة في الفواصل في هذا الشكل؟  ✦

(متكونة في مجموعات ومتوازية)

توسع

تتكّون أنظمة الفواصل عندما تتقاطع مجموعتان أو ثالث من 

الفواصل . هذه النماذج من الفواصل لها أهمية كبيرة ، إذ أنها 
تساعد في عمليات التحجير ، كما أنها تكّون نوًعا من المسامية 

في الصخور ذات الطبيعة غير المنفذة . وهي أيًضا تسّرع عمليات 
التجوية والتحات ألنها تجعل الصخور أكثر عرضة لتأثير األمطار 

والصقيع والمياة الجارية .
قيّم وتوسع . 3

3 .1 ملف تقييم األداء
دع الطالب يراجعون ما قدموه من رسومات ونماذج أثناء دراستهم 

لهذا الدرس . دعهم يضيفون إلى رسوماتهم ونماذجهم بيانات عن 
أنواع قوى اإلجهاد وما ينتج عنها من تحركات .

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 2
راجع الشكل (38) في كتاب الطالب ص 41 .. 1
راجع كتاب الطالب ص 39 .. 2
حركة الكتل الصخرية بالنسبة لبعضها البعض.. 3
تشوهات القشرة األرضية الهشة Brittle deformation تؤدي إلى . 4

ظهور فواصل أو فوالق . الفواصل هي شقوق تكونت في األرض 
نتيجة تعرض طبقات الصخور إلى قوى الشد أو إلى قوى االنضغاط 

من دون حدوث أي انزالق أو حركة على جانبي الشق نتيجة 
تكونها . في المقابل، الفوالق هي إزاحة وتحرك كتل الصخور على 

جانبي الفواصل بالنسبة لبعضها البعض .



46

2 π
°ü

Ø
dG

 á
©

L
Gô

e
 á

∏Ä
°S

CG

45

   

:      :
1 .           ( )  

.  
 ( )   ( )
 ( )   ( )

2 .     
      ( )         ( )

( )     ( )      ( )

   : 
1 ..     .        
2 .     
3 .                 

(  )            

44

33

22

11

   :
       

  .        
.       ( ) 

  ( )    ( )    ( )
( )  ( )    ( )  

   (2)     ( )
.   (3)

        ( )
      

.   

 
             ( )  
          .        

             

2 π
°ü

ØdG
 á©

LG
ôe

 á∏
Ä°S

CG

»fÉãdG π°üØdG á©LGôe á∏Ä°SCG äÉHÉLEG

áÑ°SÉæªdG áHÉLE’G ôàNG :’hCG

جـ (المعكوس). 1
جـ (طية تتعمق فيها الطبقات نحو المحور). 2

∂ª¡a øe ≥≤ëJ :É«fÉK

يحدث ذلك نتيجة التوازن األيزوستاتيكي، فمثًال عوامل . 1
التجوية والتعرية التي تؤثّر في سطح األرض تقوم بتفتيت 

صخور القاّرات وتنقلها وترّسبها في قيعان البحار 
والمحيطات . ونتيجة لذلك ، أخذت قيعان البحار في 

الهبوط التدريجي لتضغط على وشاح األرض أسفل منها 
، والذي نعرف أنّه مادّة في حالة شبه ليّنة . لذلك ، تنتقل 

المادّة الليّنة أفقيًّا إلى مناطق أخرى أقّل ضغطًا نسبيًّا ، 
وهذه المناطق هي أسفل الجبال التي أصبحت أخّف 

وزنًا بعد تآكلها. وبذلك ، ترتفع هذه الجبال لتعيد حالة 
التوازن بينها وبين قيعان البحار.

عند تعرض الطبقات الصخرية عند أماكن متباعدة إلى . 2
قوى الضغط يؤدي هذا إلى طي الطبقات الصخرية إلى 

األعلى وتقوسها مؤدية إلى تقارب جناحي الطية إلى 
األعلى بعيًدا عن المركز مشكلة طيات محّدبة. يشكل 
هذا تعرض الطبقات الصخرية الموجودة بين الطيات 
المحدبة إلى قوى انضغاط تؤدي إلى تقارب جناحي 

الطية إلى األسفل قريبًا باتجاه المركز مشكلة طيّة 
مقعرة ، والعكس صحيح .

عن طريق الحفر الكتشاف تكرار أو حذف طبقات . 3
بالمقارنة مع المناطق األخرى، وفي حال وجودها في 

منطقة مكشوفة يتّم مالحظة التشكيل األرضي.
∂JGQÉ¡e ºf :ÉãdÉK

(أ) عادي ؛ معكوس ؛ نفس نوع الصدع (أ)

(ب) ألن الكتلة 2 تقع في نطاق من الشد ، فإنها إما أن 

ترتفع أو تنخفض بالنسبة إلى الكتلتين 1 و 3 ؛ تقبل أي 

إجابة .
(جـ) ستتنوع األشكال التخطيطية للطالب بحسب كيف 

يرون اتجاه الميل في مستويات الفالق . للفوالق (أ) ، 
(ب) ، (جـ) راجع األشكال التخطيطية للمطابقة المنطقية 

بين ميل مستوى الفالق ، نوع اإلجهاد والحركة الرأسية 

للكتل القشرية .

1 2 3 4

أبج

1 2 3 4

أبج

سؤال إثرائي

يتم قياس ميل الفالق إذا كان حوالى °60 ، يكون فالًقا عاديًا 

وفيه يكون الحائط المعلق قد تحرك ألسفل بالنسبة إلى الحائط 

األساسي ، وإذا كان الميل حوالى °45 ، يكون الفالق فالًقا 

معكوًسا أو دسًرا وفيهما يكون الحائط المعلق قد تحرك ألعلى 

بالنسبة إلى الحائط األساسي .



47

áæeRC’G ÈY ¢VQC’G Qƒ£J :á°SOÉ°ùdG IóMƒdG § q£fl

عدد الحصص األهداف الدرس الفصل

1

+

1 عملي

المقارنة بين األحفورة واألحفورة المرشدة .  ✦

شرح العوامل التي تساعد على حفظ األحافير . ✦

تصنيف طرق حفظ األحافير . ✦

1. الحياة في الماضي

 Qƒ£J  . 1
 ôÑY ¢VQC’G

áæeRC’G

1 ذكر األسس التي بُِني عليها تقسيم السلّم الزمني لألرض . ✦

وصف خواّص األحقاب المختلفة لألرض . ✦

التذكير بأهّم األحافير المرِشدة لتقسيمات السلّم الزمني الجيولوجي . ✦

2. سلّم الزمن 
الجيولوجي

1

+

2 عملي

المقارنة بين العمر المطلَق والنسبي . ✦

شرح طرائق تعيين العمر المطلَق والنسبي للصخور . ✦

شرح بعض الظواهر التي تساعد في تعيين العمر النسبي للصخور . ✦

التمييز بين حاالت عدم التوافق . ✦

3. قراءة تاريخ األرض 

في الصخور

1 حّل أسئلة مراجعة الفصل

7 إجمالي عدد الحصص
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The Evolution of Earth through AgesThe Evolution of Earth through Ages  

á°SOÉ°ùdG IóMƒdG

مكّونات الوحدة

الفصل األّول: رحلة عبر الزمن الجيولوجي

الدرس 1: الحياة في الماضي

الدرس 2: سلم الزمن الجيولوجي

الدرس 3: قراءة تاريخ األرض في الصخور

مقّدمة

ا ، وهي قد عانت تغيّرات كثيرة على امتداد  عمر األرض كبير جدًّ

تاريخها الطويل . وقد كان لهذه التغيّرات تأثير كبير على طوبوغرافية 

األرض ومناخها وتطور كائناتها . سوف تتعّرف في هذه الوحدة 

على بعض هذه التغيّرات ودورها في التاريخ الجيولوجي لألرض . 

دع الطالب يمعنون النظر في صورة افتتاحية الوحدة ويقدحون 

أذهانهم لإلجابة عن أسئلة اكتشف بنفسك:

اكتشف بنفسك
حفظ أجزاء الهيكل الصلب .  ✦

انتشار واسع ومدى زمني محدود . ✦

(أقدم ، أحدث) ✦

ألنّ بيئتها كانت أعمق ، ما يسمح بعيش النيوميوليت . ✦

(مقارنة التتابعات الرسوبية البعيدة ، تحديد العمر النسبي للصخور ، تحديد البيئة  ✦
الرسوبية القديمة)

ر للطّالب أّن ما فعلوه في هذا النشاط يحدث في الطبيعة  مالحظة: فسِّ

كطرق لحفظ األحافير.

معالم الوحدة

استعرض مع الطّالب األنشطة التي سيقومون بها في الفصل خالل 

دراستهم هذه الوحدة . ناقش معهم مدى ارتباط المحتوى العلمي 

للوحدة بالحياة اليومية ، بخاّصة في ما يتعلّق بتطور األحياء واألرض ، 

ما ساعد اإلنسان على اكتشاف المزيد عن تاريخ األرض .
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دروس الفصل

الدرس 1: الحياة في الماضي

الدرس 2: سلم الزمن الجيولوجي

الدرس 3: قراءة تاريخ األرض في الصخور .

π°üØdG áe qó≤e

اُطلب إلى الطّالب أن يتّفحصوا الصورة الموجودة في افتتاحية 

الفصل التي توّضح طبقات الصخور. ِاسألهم أّي الطبقات تُعّد 

األحدث؟ (الطبقة الموجودة في قمّة التتابع) وأيّها األقدم؟ (الطبقة الموجودة 

في قاع التتابع) ماذا يمكن أن يجد الجيولوجي في هذه الطبقات؟ 

(األحافير) ما أهّمية ذلك؟ (تساعدنا بمستوى تطّورها على تقدير العمر النسبي 

للطبقات ومقارنة الطبقات عمريًّا وجيولوجيًّا بعضها ببعض في المنطقة.)

»FGôKEG •É°ûf

زمن حياتك

لتساعد الطّالب على فهم مراحل التاريخ الجيولوجي ، دعهم يجرون 

النشاط التالي:

ًّ تاريخيا يوّضح األحداث الرئيسية في حياتك . قّسم خّط  كّون خطا

حياتك إلى مراحل على أساس هذه األحداث . كم عدد المراحل 

التي كّونتها؟ كيف قّسمتها؟

(ستتنّوع الخطوط التاريخية للطّالب . يجب أن يذكر الطّالب معياًرا لتقسيم مراحل 

الحياة التي يحّددوها . على سبيل المثال ، قد يؤّسس بعض الطّالب المراحل على 

العمر الزمني والبعض اآلخر قد يؤّسسها على أساس األحداث التي مّرت وسوف تمّر 

في حياتهم .)
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عدد الحصص: 1 + 1 عملي

كتاب الطالب: من ص 48 إلى ص 52

صفحات األنشطة: من ص 17 إلى ص 19

م وحفِّز . 1 قدِّ
1 .1 استخدام صورة افتتاحية الدرس

لتهيئة الطالب الستيعاب مفهوم األحفورة وطرق حفظ األحافير 

اسألهم األسئلة اآلتية:
لماذا تحتوي صخور الشاطئ على أصداف محاريات وال تحتوي  ✦

على بقايا قنديل البحر؟ (ألن المحاريات لها أصداف صلبة تقاوم عمليات 
التعرية أما قنديل البحر فكله جسم رخو يتحلل بمجرد موت الحيوان .)

ماذا تسمى أصداف المحاريات المحفوظة في تلك الصخور؟ (أحافير) ✦

ما هي األحفورة؟ (البقايا أو اآلثار المحفوظة في الصخور وتدل على تواجد  ✦
كائن حي في الماضي .)

1.1  استعراض بعض المصطلحات المهمة

من المصطلحات المستخدمة في وصف طرق حفظ األحافير: 

القالب ، النموذج ، الحفظ الكامل ، حفظ األجزاء أو الهيكل الصلب .

الماموث
دع الطّالب يتفّحصون الشكل (47 - أ) ص 49 ثّم اسألهم: ✦

هل طرأ أّي تغيير على شكل حيوان الماموث؟ لماذا برأيك؟ (كّال،  ✦
بسبب وجوده في الثلج)

ِاستنتج حالة الدفن التي ساعدت في المحافظة على شكله. (الدفن  ✦
عن طريق التثلّج)

ما هو المصطلح الذي ينطبق على طريقة حفظ شكل الماموث؟  ✦
(الحفظ الكامل)

علِّم وطبِّق . 2
1.2 عوامل حفظ األحافير في الصخور

بعد مناقشة عوامل حفظ األحافير مع الطّالب، ِاسألهم: ✦

هل تعتقد أّن األحافير كلّها تبقى محفوظة؟ في حال أجبت "كّال"،  ✦
ماذا يحدث لها برأيك؟ (كّال، قد تتحلّل)

اُطلب إلى الطّالب استنتاج العوامل التي تساعد على تحلّل  ✦
األحافير. (فعل البكتيريا، عوامل التحّول (كالحرارة والضغط)، الدفن في 

رواسب ذات مسامية ونفاذية عاليتين.)

ما المقصود بالحفظ الكامل؟ (حفظ الكائن بجميع أجزاءه وأحشائه عن طريق  ✦
عزلها عن العوامل المحيطة .) أعِط مثاًال؟ (حفظ حيوان الماموث في ثلوج سيبيريا .)

هل هناك طرق أخرى تؤدي النتيجة نفسها؟ (طمرها في مادة صمغية .)  ✦
أعِط مثاًال؟ (حفظ الحشرات في الكهرمان .)

األهداف:
يقارن بين األحفورة واألحفورة المرشدة .  ✦

يشرح العوامل التي تساعد على حفظ  ✦
األحافير .

يصنّف طرق حفظ األحافير . ✦
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أي من المصطلحات السابقة ينطبق على األصداف الموجودة في  ✦

صخور الشاطئ؟ (األجزاء الصلبة .) أعِط مثاًال؟ (الهيكل الكامل: هياكل 

األسماك أو الديناصورات الكاملة ، حفريات النيوميوليت ، حفريات التريلوبيت 

المحفوظة في الصخور . أجزاء الهيكل: أسنان األسماك ، فقرات األحياء البحرية ، 

أشواك الجلدشوكيات الموجودة في الصخور)

كيف تحصل على نموذج ورقة شجر في نشاط مماثل للسابق؟  ✦
(نضغط ورقة الشجر برقق بدًال من الصدفة على الصلصال .) لماذا يميل 

البعض إلى تسمية ذلك بصمة أو طبعة؟ (ألنها تفتقر إلى تقعر واضح 
ولكن تبدي النقوش والمحيط فحسب .)

تنبيه للطالب: جميع طرق حفظ األحافير السابقة تعكس الشكل 

المورفولوجي للكائن .

2.2 طرق حفظ األحافير

افترص حالة تحدث في الطبيعة وناقشها مع الطالب بطرح أسئلة:

لو تخلل ماء جوفي غني باألمالح رواسب مدفونة بها كائنات ماتت 

حديثًا ، ما تأثير ذلك على الكائنات المدفونة في الرواسب؟ (هناك 

احتماالن: أن تترسب األمالح في فجوات الكائن المدفون أو تستبدل المادة الحية 

بمادة معدنية وفي كلتي الحالتين يتم حفظ تركيب الكائن ولكن في صورة معدنية .)
ما المصطلحات التي تقترحها لتسمية هاتين الطريقتين لحفظ  ✦

األحافير؟ (األولى تشّرب بالمعادن والثانية استبدال معدني)

أشرح للطالب أن تحلل النباتات بمعزل عن الهواء ينتج فحم .  ✦
هذا الفحم النباتي يحتفظ بصورة للتركيب الخلوي للنبات . طرق 

حفظ األحافير بهذه الطريقة تسّمى التفّحم .

2.2.2 الحفظ عن طريق تغيير طبيعة أنسجة الكائن (البقايا المستبدلة)

أخبر الطّالب أّن األحافير يتّم حفظها بطرق ال يبقى فيها مكّون األحفورة 

األصلي. فعند تخلّل الماء الجوفي المشبّع بالمعادن مثًال في مسام الصخر 

المدفون فيه الكائن أو النبات، يتّم استبدال جزيء من النسيج بجزيء 

من المعدن حتّى يحصل استبدال شبه كلّي للمادّة العضوية منتجة صورة 

طبق األصل عن الكائن ولكن بمكّونات معدنية، أو يتّم ترسيب المعادن 

في فراغات الكائن. في كلتا الحالتين تُعطى صورة واضحة عن شكل 

الكائن. وبما أّن ذلك حدث بسبب ترّسب المعادن، تسّمى هذه العملية 

االستبدال المعدني في الحالة األولى ، والتشّرب بالمعادن في الحالة 

الثانية. في حاالت أخرى، تفقد السوائل والموادّ الطيارة بمعزل عن 

الهواء بسبب الحرارة بخاصة في النبات حيث يتبّقى الكربون المتفّحم 

مُتشّكًال بشكل النبات ما يسّمى عملية التفّحم.

خلفية علمية

وّضح للطالب أّن الفرق بين التشّرب بالمعادن والتفّحم يكمن في أّن 

التشّرب بالمعادن يشمل إضافة لتماسك التركيب بالمعادن أما التفّحم 

فهو فقدان لها. ولكّن هذا الفقدان يساعد على الحفظ وكالهما 

مختلف عن طرق التأحفر األخرى كالحفظ الكامل وحفظ البقايا 

الصلبة إذ تكون أجزاء من الجسم األصلي أو كلّه محفوظة في الصخور 

وليس ما ينوب عنه.

 øFÉμdG áé°ùfCG á©«ÑW Ò«¨J ≥jôW øY ßØ◊G 2.2
(ádóÑà°ùŸG ÉjÉ≤ÑdG)

Preservation by Changing Living Thing's Tissues Nature
      :Permineralization   ( )

         
            

. (49 ) 

49  
        

     :Replacement   ( )
      (    ) 
  .          

. (50 )          

50  
( )     

    :Distillation or Carbonization  ( )
             

        
          

. (51 )      

51  
 50
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2 . Modes of Fossil Preservation  ÒaÉMC’G ßØM ¥ôW
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Unaltered Remains  
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  Freezing       :    ( )
         

    (  - 47 )      
    encasement in amber   

 . (  - 47 )   

     ( )     ( )

      :     ( )
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( )    ( )( )    ( )
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3.2.2 القالب والنموذج والطبعة

توسَّع قليًال في شرح كيفية تشكُّل القالب والطبعة والنموذج مستعينًا 

باألشكال (أ) و (ب) و (جـ) التالية. 

القالب هو تجويف غائر يعكس الشكل الخارجي أو الداخلي للكائن 

كالموّضح في الشكل (أ) .

النموذج عبارة عن رواسب مألت صدفة أو تجويف الكائن . وعند تحلل 

الصدفة ، تبقى كتمثال للكائن محفوظ في الصخور (الشكل ب) .

الطبعة هي كالبصمة توّضح نقوش الكائن بخاّصة في حالة أوراق 

النبات الرقيقة وهي مثل القالب ولكنّها ليست غائرة في الصخر 

ولكن على سطحه. ِاشرح للطّالب الفرق بين القالب والطبعة من 

خالل استخدام الشكل (جـ).

تفلّق الصخر 
وظهور القالبين 

الخارجي 
والداخلي

قالب داخلي
مصراع صدفةقالب خارجي

تحلّل 
الصدفة

دفن أحد 
المصراعين 
في الرواسب

تحلّل الكائن 
وتفكّك 
المصراعين

كائن ذو 
مصراعين

ان
حيو
ال

دفة
ص
ح ال
سط

شكل (أ)
القالب الداخلي والخارجي

نموذج 
داخلي

تعرية أجزاء من الصخر 
وظهور النموذج الداخلي

دفة
ص
ح ال
سط

ملء الصدفة تحلّل الصدفة
بالرواسب

تحلّل الحيوان 
وبقاء الصدفة

دفن الكائن بعد موته

الحيوان

تعرية أجزاء من 
الصخر وظهور 
النموذج الخارجي

كائن ذو 
مصراعين

مصراع صدفة

مصراع صدفة

نموذج خارجي

ملء الفراغ 
الذي تركته 

الصدفة 
بالرواسب

تحلّل الحيوان تحلّل الصدفة
وبقاء الصدفة

دفن الكائن بعد موته

شكل (ب)
النموذج الداخلي والخارجي

شكل (جـ)
الفرق بين القوالب والطبعات

مصراع الصدفة األصلي
انطباع النقوش على سطح 

الصخر مع عدم حدوث انخفاض 
يحّدد محيط الصدفة وارتفاعها 

(الطبعة)

حدوث انخفاض غائر في الصخر يحّدد 
محيط وارتفاع الصدفة والنقوش التي 
عليها مع عدم وجود الصدفة األصلية 

(القالب)

á©Ñ£dGh êPƒªædGh ÖdÉ≤dG 3.2
Mould, Cast and Imprint

   :Mould or Mold  ( )
      

       
     .   

       
:   . (52 ) 

  :Internal Mould  
.      

  :External Mould  
     

. 
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    :Cast  ( )
       

      
      

:   . (53 )  
  :Internal Cast  

.    

  :External Cast  
.    

    :Imprints  ( )
             
. (55 )  (54 )     
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(ب) األحفورة المرشدة مع ذكر أمثلة: هي التي تتميز بمدى زمني  

 Graptolites قصير وانتشار جغرافي واسع مثل الجرابتوليت

والتريلوبيت Trilobites لحقب الحياة القديمة والروديست 

Rudest والماموث Mammoth إذ أن هذه األحافير لم تظهر 

بعد أو قبل العصور أو العهود أو األحقاب التي تمثلها .
(أ) القالب هو تجويف ناتج عن تحلّل الكائن الحي . أمّا . 2

النموذج فيتشّكل عند امتالء التجويف بالرواسب أو بالموادّ 
المعدنية .

(ب) أثناء االستبدال المعدني، تُستبَدل المادّة األصلية بالمعادن، 
حيث يحّل كل جزيء من المعادن مكان جزيء من المادة األصلية 
ليحفظ الشكل كما هو. أمّا أثناء التشّرب بالمعادن، فتتغلغل المعادن 

داخل المسام والتجاويف وال تُستبَدل المادّة األصلية بكاملها.
(أ) الظروف المالئمة لحفظ األحافير:. 3
وجود هيكل صلب للكائن . ✦

الدفن بمجرد موته . ✦

وجود ظروف مالئمة لحمايته من العوامل الخارجية مثل الترسب  ✦
في المياه الهادئة العميقة ، الثلوج ، االفرازات الصمغية ، التشبع 

بالمحاليل المعدنية .

الدفن السريع . ✦

(ب) طريقة التأحفر بالتكرين: تُفَقد السوائل والموادّ الطيارة بمعزل 
عن الهواء بسبب الحرارة وبخاّصة في النبات، حيث يتبّقى 

الكربون المتفّحم متشّكًال بشكل النبات وهذا ما يسّمى عملية 
التفّحم.

3 . Index Fossils  Ió p°TôŸG IQƒØMC’G
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3.2 األحفورة المرشدة

ِاشرح للطّالب أّن األحافير المرشدة تميّز العصور الجيولوجية عن 

بعضها بعًضا. وهي تتميّز بمدى زمني قصير وبمدى جغرافي واسع، 

باإلضافة إلى تعّدد البيئات الترسيبية. 

قيِّم وتوسَّع . 3

بعد استعراض طرق التحفر ، كلف الطالب بكتابة تقرير يوضح مدى 

ًّا: استيعابهم للدرس ومناقشته تفصيلي

صور حفظ األحافير

معلومات إثرائية: الحفظ الكامل أو حفظ الهيكل الصلب أو أجزاء منه 

يساعد الدفن السريع بمجرد موت الكائن على حفظ األحافير في 

ًّا كدفن الماموث تحت االنهيارات  الصخور. قد يكون الحفظ فجائي

ا لم يسمح بتحلّله، ما أبقى الجسم  الجليدية في زمن قليل جدًّ

محفوظًا كما يُحفظ الدجاج في الثّالجة. تقوم إفرازات األشجار 

بعملية مشابهة على الحشرات الزاحفة. أمّا الدفن في الرواسب فيأخذ 

ًّا عن  وقتًا، ما يسمح بتحلّل األجزاء الرخوة قبل أن يعزل الجسم كلّي

العوامل الخارجية فال يتبّقى غير الهيكل الصلب. وإذا كان معّدل 

تراكم الرواسب أبطأ، قد يتفّكك الهيكل قبل الحفظ، وتنتشر فقراته 

وأسنانه في الصخر.

وجود ما يدل على شكل الكائن
القالب ✦

النموذج  ✦

الطبعات ✦

حفظ ال يعكس شكل الكائن ولكن يدل على سلوك الكائن

تظهر آثار األقدام … والحشرات، باإلضافة إلى آثار الزحف والُحفر 

واألنفاق والتراكيب العضوية.

األحفورة المرشدة

هي التي تتميز بمدى زمني قصير وانتشار جغرافي واسع .

خلفية علمية

األحفورة المرشدة هي األحفورة التي تتميّز بمدى زمني قصير 

وانتشار جغرافي واسع. مثال على ذلك، نذكر أّن سواحل البحر 

المتوّسط في خالل عهد األيوسين كانت تغطي معظم سواحل 

الشرق األوسط وعاشت في المياه الضحلة في خالل هذا العهد 

حيوانات النيوميوليت التي ُحِفظت في رواسب القاع. وعند انحسار 

البحر، أصبحت هذه األحفورية منتشرة في كّل صخور الشرق 

األوسط التي تعود إلى عهد األيوسين، ولذلك تُستَخدم كأحفورة 

مرشدة لهذه الفترة الزمنية.

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 1

(أ) األحفورة: البقايا أو اآلثار المحفوظة في الصخور وتدل على . 1

تواجد كائن حي في الماضي
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Geologic Time Scale 2 ¢SQódG
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 53 إلى ص 59

م وحفِّز . 1 قدِّ
1.1 استخدام صورة افتتاحية الدرس

دع الطّالب يتفّحصون صورة افتتاحية الدرس (شكل 66)، ثم 
اسألهم:

برأيك، ماذا حدث لألرض؟ (تعرية) ✦

هل تعتقد أّن البحر هو سبب حدوث ذلك؟ (نعم) ✦

استنتج العالقة بين التعرية الحاصلة في األرض ووجود البحر  ✦
بقربها. (تحدث التعرية بسبب طغيان البحر وانحساره الذي يخلّف وراءه إزالة 

لبعض طبقات األرض) .

إثراء
عند طغيان البحر ، يغطي ماء البحر أجزاء جديدة من اليابسة لتصبح  ✦

جزءًا من البيئة البحرية . اذكر أنواع الرواسب في هذه الحالة؟ 
(يترسب رمل على الحافة البحرية ويغطي الرواسب القارية األقدم ، يليه نحو 

البحر طفل يغطي طبقة الرمل األقدم ثم حجر جيري ضحل يغطي الطفل األقدم ، 
ثم حجر جيري ذو أحافير عميقة تغطي الحجر الجيرى األضحل واألقدم ، وتتكرر 

الترسبات نفسها بالهجرة نحو اليابسة كلما زاد منسوب سطح البحر .)

ماذا تتوقع للمحتوى األحفوري للقطاعات الرسوبية؟ (تزداد تطوًرا  ✦
مع الزمن .)

ماذا تتوقع أن يحدث إذا انحسر مستوى سطح البحر انحساًرا  ✦
شديًدا؟ (تبرز تتابعات رسوبية فوق مستوى سطح البحر حيث يتوقف الترسيب 

وتنشط التعرية وقد يصاحب ذلك إزالة لبعض الطبقات .)

األهداف:
يذكر األسس التي بُِني عليها تقسيم السلّم  ✦

الزمني لألرض .

يصف خواّص األحقاب المختلفة لألرض . ✦

يذّكر بأهّم األحافير المرِشدة لتقسيمات  ✦
السلّم الزمني الجيولوجي .

2 ¢SQódG »Lƒdƒ«÷G øeõdG º∏°S
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 علِّم وطبِّق . 2
1.2 األحداث الجيولوجية الكبرى

وّضح للطّالب أنّه ال بّد من وجود سبب النفصال قاّرة البانجايا 

ر لهم أّن السبب هو تعَرّض األرض  لتصبح كما هي عليه اليوم. فسِّ

إلى أحداث مختلفة ومتعّددة جعلت القشرة األرضية تتحّرك وتنفصل 

مشّكلة الجبال والقارات التي نراها اليوم. 
بناء على ما سبق ، ما األسس التي تقترحها لتقسيم العمود  ✦

الجيولوجي (السلم الزمني) لألرض؟ (الحركات األرضية الكبرى 
والتطور األحفوري)

ما أهم استخدام للمحتوى األحفوري؟ (تقسيم السلم الجيولوجي  ✦
الزمني إلى ثالث اجزاء أقدمهما قبل ظهور أي نوع من الحياة والثاني وجود 

شواهد تدل على حياة والثالث وجود شواهد مؤكدة باألحافير على وجود حياة .)

ماذا تقترح من أسماء لهذه الدهور؟ (دهر الالحياة ، دهر الحياة  ✦
المستترة ، دهر الحياة الظاهرة على التوالي . األخير يمكن تقسيمه إلى أحقاب 

بناء على التطور األحفوري وظهور األنواع واختفائها .)

المناخ وتطور األرض
مرت األرض خالل تاريخها الطويل بفترات ثلجية غطت فيها  ✦

الثلوج معظم القشرة األرضية إلى أن وصلت إلى حدود المنطقة 
االستوائية في بعض األحيان . وكانت تتبعها فترات دافئة تسمى 

 . Post-glacial periods الفترات بعد الثلجية

أهم الفترات الجليدية في تاريخ األرض تلك التي حدثت خالل  ✦
البليستوسين Pleistocene Epoch (أحد عهود العصر الرباعي 
لحقب الحياة الحديثة) وصل عدد الفترات الجليدية خالل هذا 
العهد حوالى 18 فترة كانت تفصلها فترات أدفأ تسمى الفترات 

 . Interglacial periods البين جليدية

شهدت األرض خالل تاريخها ، مرتان كانت دافئة ورطبة وخالية  ✦
من الثلوج وانتشرت بها الغابات والمستنقعات حتى القطبين . 
لذلك تميزت صخور هاذين العصرين بانتشار رواسب الفحم . 
 Carboniferous Period هذان العصران هما العصر الكربوني

 Jurassic Period في حقب الحياة القديمة ، والعصر الجوراسي
في حقب الحياة المتوسطة .

قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 ملف تقييم األداء

كلف الطالب مراجعة كتاب الطالب ومواقع الجيولوجيا على شبكة 

المعلومات لعمل جدول مقارنة بين الدهور واألحقاب موضًحا 

األحداث الكبرى والمحتوى األحفوري من الحيوانات والنباتات .
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النباتاتالفقارياتالالفقارياتاألحداث الكبرىالحقبالدهر

الالحياة

تشكل األرض  ✦

النشاط البركاني الهائل  ✦

تكون الغالف  ✦
الصخري والمائي 

والهوائي

تكون أساس القارات ✦

------

الحياة 
المستترة

الحياة 
السحيقة

بحدوث الحركة الهورونية 
في نهايته والتي أدت إلى 
بناء سالسل جبال تعرف 

باسم السلسلة الهورونية ، 
كما حدث انحسار للبحر 
عن أماكن كثيرة من العالم .

------

الحياة 
األولية

صور قليلة من الحياة 
ا  البحرية البسيطة جدًّ

في التركيب ، كالبكتريا 
والطحالب الخضراء 

المزرقة .

الحياة 
الظاهرة

الحياة 
القديمة 

الحركات الكاليدونية 
والحركات الهريسينية

األسماك المدرعة . ✦التريلوبيت والجرابتوليت

ظهور أنواع بدائية من  ✦
الزواحف الصغيرة في 

الحجم والقليلة في 
العدد في نهاية هذا 

الحقب .

نباتات الزهرية بعد  ✦
بداية هذا الحقب .

غطت نباتات  ✦
السراخس مساحات 

واسعة من األرض (ما 
أدى إلى وجود رواسب 
الفحم بين صخور هذا 

الحقب) .

ظهور النباتات الزهرية  ✦
معراة البذور بقرب 

نهاية الحقب .
الحياة 

المتوسطة 
في نهاية هذا الحقب بدأت 

الحركة األرضية األلبية 
والتي استمرت إلى الحقب 

التالي .

الرأسقدميات (النوع 
الملتف) مثل األمونيت 

كأحافير مرشدة ، 
والبلمينيت (مستقبم يشبه 

السيجار) .

الفقاريات المفصلية 
مثل العقارب . ظهور 
الديناصورات متواكبًا 
مع اختفاء البرمائيات . 

الديناصورات الطائرة مثل 
األركيوبتيريكس . شواهد 
الثدييات الصغيرة واألولية .

ازدهار المخروطيات
ظهور النباتات الزهرية 

مغطاة البذور.

الحياة 
الحديثة 

استمرار تأثير الحركة 
األرضية األلبية على صخور 

القشرة األرضية إلى أن 
اتخذت القارات وضعها 

الحالي .

ظهور كائنات كونت 
أحافير مرشدة مثل ظهور 

عائلة الفورامينيفرا المعروفة 
باسم نيميوليت 

 Nummlites وكونت 
هياكلها الحجر الجيري 

النيوميوليتي ، وظهور 
النوتيات .

تطور الثدييات وظهور 
الحيوانات الرعوية وتطور 
الطيور إلى شكلها الحالي

سيادة النباتات الزهرية 
مغطاة البذور وظهور 

مناطق الحشائش ونباتات 
البقوليات وأشجار البلوط 

والزان والمكسرات .



57557757

     

Mesozoic Era     ( )
:     

  (  )        
.   (  ) 

.     

     (  )  
.         

.     

. ( )     

.     

.         

          
.  

        
         

.   

61 
     

56

 -   

  
Homo

 

 

 
   

 

   
 

 

    
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

 

  

  

 

   
  1000  

(   )  

(  ) 
 

  

  

  

  

 
  

 

 

 500. 4 
 

  800. 3 

 500. 2 
 

  488   444   416 

  6. 199 
  5. 145 

 542  
 

     
  200. 2 

  359 

  251 

  5. 65 

  318 

  299 

  8. 1 

     
  

.        

 

 

   
 

  
 

65 
   

58 57

( )       

( )  

Cenozoic Era     ( )
:     

         
. 

          
     Nummlites   

. (64  63 )     

        
.    

          
.     

62 

      

63 
  Nautilus

64 
  

57

إجابة أسئلة مراجعة الدرس 2

دهرالحياة الظاهرة. 1

(أ) حقب الحياة القديمة 

(ب) حقب الحياة المتوسطة 

(جـ) حقب الحياة الحديثة

(ارجع إلى جدول المقارنة)
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تريلوبيت: حقب الحياة القديمة – دهر الحياة الظاهرة. 2
األمونيت: حقب الحياة المتوسطة – دهر الحياة الظاهرة ✦

الجرابتوليت: حقب الحياة القديمة – دهر الحياة الظاهرة ✦

البلمينيت: حقب الحياة المتوسطة – دهر الحياة الظاهرة ✦
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1 .Rock Dating  Qƒî°üdG ôªY ôjó≤J
           

             
      .      

   .         
          

          Absolute Date

       .  

Qƒî°üdG ‘ ¢VQC’G ïjQÉJ IAGôb
Reading the Earth’s History in Rocks 3 ¢SQódG

60

صفحات األنشطة: من ص 20 إلى ص 24

عدد الحصص: 1 + 2 عملي

كتاب الطالب: من ص 60 إلى ص 64

م وحفِّز . 1 قدِّ

1 .1 توضيح المفاهيم
لتوضيح الفرق بين العمر المطلق والنسبي اسأل الطالب سؤاًال عامًّا 

يقرب لهم هذا المفهوم:

إذا سألك أحدهم عن عمرك أنت وأخيك ، قد تجيبه بأن أخاك 

أصغر منك أو تقول إنك تبلغ 18 سنة وأخوك 16 سنة . ما الفرق 

بين اإلجابتين؟ (في اإلجابة األولى نسبت عمر أخيك لعمرك بدون ذكر سنه 

بالسنوات . في الحالة الثانية ذكرت سنكما بالسنوات وتركت للسائل استنتاج أيكما 

أصغر وأيكما أكبر .) نبِّه الطالب أن الحالة األولى تُسمى التقدير النسبي 

للعمر والحالة الثانية تسمى التقدير المطلق للعمر .

1 .2 االرتباط بالعلوم الطبيعية
اسأل الطالب ما المقصود بالتحلل اإلشعاعي للعناصر؟ (اختر اإلجابة 

التي توضح أن المعدن المشع يطلق جسيمات وأشعة ليتحول في النهاية لعنصر خامل 

كتحول اليورانيوم 238 و235 إلى رصاص .)

مصطلح مهم: فترة عمر النصف: (الوقت الالزم لتحلل نصف كمية ذرات 

العنصر المشع (إلى رصاص في حالة اليورانيوم) .)

كيف يمكن تحديد العمر المطلق لصخرة ما؟ 

اشرح الطالب الطريقة المثلى لذلك:

(بمعرفة فترة عمر النصف يمكن رسم منحنيات تمثل تدرج تحول كميات العنصر 

المشع للعنصر الخامل مع الزمن . هذه المنحنيات موجودة في المراجع . وبحساب 

كمية العنصر المشع (اليورانيوم مثال) لكمية العنصر الناتج (الرصاص مثًال) في 

الصخر المراد تعيين عمره النسبي ، وتوقيع ذلك على المنحنى ، يمكن معرفة العمر 

المطلق للصخر .)

يتّم تعيين نسبة العنصر المشّع (parent) للعنصر الخامل الناتج عن 

اإلشعاع (daughter) وتوقُّع على المنحنى العياري للعنصر المشّع 

لمعرفة ما يقابلها من سنين. في المنحنى التالي نسبة اليورانيوم 235 

للرصاص هي 70 : 30 وما يقابلها من عمر الصخر هو حوالى 

1200 مليون سنة.

األهداف:
يقارن بين العمر المطلَق والنسبي . ✦

يشرح طرائق تعيين العمر المطلَق والنسبي  ✦
للصخور .

يشرح بعض الظواهر التي تساعد في تعيين  ✦
العمر النسبي للصخور .

يميّز بين حاالت عدم التوافق . ✦

 Qƒî°üdG ‘ ¢VQC’G ïjQÉJ IAGôb



6060
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علِّم وطبِّق . 2
1.2 تقدير عمر الصخور

وّضح للطّالب أّن تقدير عمر الصخور ومعرفة تتابعها ووضع 

قياس للزمن الجيولوجي تتّم إمّا عن طريق العمر النسبي وإمّا عن 

طريق العمر المطلَق ، بحيث يَُعّد هذان األسلوبان تابعين للتقويم 

الجيولوجي Geochronology . أِشر إلى أّن تقدير عمر الصخور 

عن طريق العمر النسبي يتّم باستخدام ثالث قواعد هي: مبدأ تعاقب 

الطبقات ، وظاهرة القاطع والمقطوع (حيث يكون القاطع أحدث 

من المقطوع) ، وظاهرة المضاهاة بين الصخور . أمّا تقدير عمر 

الصخور عن طريق العمر المطلَق ، فيتّم عبر التقدير الشجري ، أو 

التقدير بالرواسب ، أو الطرق اإلشعاعية . أخِبر الطّالب أنّه سيتّم 

تناول كّل من األسلوبين المذكورين أعاله بالتفصيل في خالل 

الدرس .
1.3.2 قانون تعاقب الطبقات

بعد قراءة الطّالب فقرة تعاقب الطبقات ، اُطلب إليهم نّص القانون  ✦
الذي اقترحه نيكوالس ستينو (1686-1636): (في أي تتابع لطبقات 

الصخور الرسوبية تكون أي طبقة أحدث من الطبقة التي تقع أسفلها ما لم تكن 
هذه الطبقات تعرضت لقوى أدت إلى تغيير نظام تتابعها األصلى أو انقالبها .)

2.3.2 مبدأ تتابع الحياة

تحتوي الصخور الرسوبية على مجموعات من األحافير. الطبقات 

األحدث تحوي أحافير أكثر تطّوًرا من تلك الموجودة في الصخور 

األقدم أو تحوي أحافير مميّزة لم تظهر من قبل. ومعظم الصخور 

التي لها العمر نفسه تحوي أحافير متشابهة وإن تباعدت المسافة 

بينها. فصخور عهد األيوسين مثًال في منطقة الشرق األوسط تحوي 

أحافير النيوميوليت Nummulites التي لم تظهر في العهود األقدم. 

لذا تُستخدم األحافير المرشدة لتقدير العمر النسبي للصخور.
3.3.2 مبدأ صلة القاطع والمقطوع

من  أحدث  "القاطع  إّن:  تقول  شهيرة  مقولة  هناك  أّن  الطّالب  أخبر 

المقطوع" . ِاشرح لهم أّن هذه المقولة تفّسر مبدأ صلة القاطع والمقطوع 

وتأّكد من فهمهم أّن الصخر الذي يقطع صخًرا آخر يكون أحدث منه .
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نشاط إثرائي

األدوات: ورق ، قلمين ماركر أحدهما أصفر واألخر أزرق

طريقة العمل: اقطع شريط ورق إلى جزءين متساويين . لون أحدهما 

بلون أصفر واآلخر بلون أزرق . ضع الشريط األصفر أوًال على شريط 

الورق (ليكون الشريط األقدم المقطوع) . ضع الشريط األزرق 

(األحدث) فوقه في وضع متقاطع أو عمودى عليه .

ا أما األصفر ففيه  المالحظات: الشريط األزرق األحدث يبدو مستمرًّ

جزء مخفي

االستنتاج: القاطع أحدث من المقطوع

تطبيق: الطبقات المقطوعة بصدع أو فاصل أو جسم ناري تكون 

أقدم من الصدع أو لفاصل أو الجسم الناري .

والعكس صحيح ، تلك التي لم تتأثر به تكون أحدث منه .
4.3.2 الشوائب الدخيلة

اسأل الطالب: لو تصاعدت الماجما خالل شقوق الوادي الصدعي  ✦
مثًال فمن منهما أحدث؟ (تصاعد الماجما أحدث من تواجد الصدوع .)

لو حدث أثناء تصاعد الماجما أن تساقطت جزيئات من حوائط  ✦
الصدع داخل الماجما ثم تجمدت هذه األخيرة ، أيهما أحدث 

الماجما المتجمدة أم الشوائب الصخرية داخل الماجما؟ 
(الشوائب أقدم)

قد يتجمد جسم ناري ثم يتعرض سطحه للتفتت . قد يعقب ذلك  ✦
ترسب طبقات رسوبية فوقه . لذا قد تحوي قاعدة الطبقة الرسوبية 
شوائب نارية . أيهما أقدم الشوائب أم الصخر الرسوبي؟ (الشوائب أقدم)

5.3.2 عدم التوافق
ماذا تتوقع أن يحدث إذا انحسر مستوى سطح البحر انحساًرا  ✦

شديًدا؟ (تبرز تتابعات رسوبية فوق مستوى سطح البحر حيث يتوقف الترسيب 
وتنشط التعرية وقد يصاحب ذلك إزالة لبعض الطبقات .)

هل تتعرض رواسب البحر العميقة للتعرية أيًضا؟ ولماذا؟ (ال  ✦
تتعرض للتعرية ألنها لم تنكشف على اليابسة ومن ثم يستمر الترسيب فوقها .)

ماذا تتوقع لو حدث طغيان للبحر؟ (يغطي البحر اليابسة مرة أخرى  ✦
ويرسب تتابع فوق التتابع الذي تعرض جزء منه للتعرية .)

ماذا يمثل الحد الفاصل بين التتابعين؟ (يمثل فترة زمنية مفقودة ال تمثلها  ✦
رواسب أو أحافير بعكس الجزء المركزي من المحيط .)

الحد الفاصل بين مجموعتين من الصخور ويمثل فترة انقطاع  ✦
ترسيب يسمى عدم توافق .

كيف تتعرف على عدم التوافق في الطبيعة وما أنواعه؟ ✦

عدم التوافق الزاوي Angular Unconformity: ويستدل عليه من . 1

وجود اختالف في ميل الطبقات للتتابعين الذي يفصلهما سطح عدم التوافق .

عدم التوافق التخالفي Non-conformity: وهو ترسب طبقات رسوبية . 2

فوق كتل نارية أو متحولة أي أن المجموعتين مختلفتين في نوع الصخور .

عدم التوافق االنقطاعي Disconformity: ويستدل عليه بوجود سطح تعرية . 3

متعرج يفصل بين الوحدتين الصخريتين .

شبه التوافق Para-conformity: تكون مجموعتان متوازيتان من . 4

الصخور ، تفصل بينهما طبقة رقيقة من الكونجلوميرات .
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قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 ملّف تقييم األداء

اُطلب إلى الطّالب كتابة ملّخص يشرحون فيه كيف يمكن تحديد 

عمر الصخور ومعرفة تاريخ األرض في الصخور .

حل أسئلة مراجعة الدرس 3

(أ) قانون تعاقب الطبقات: في أي تتابع لطبقات الصخور . 1

الرسوبية تكون أي طبقة أحدث من الطبقة التي تقع أسفلها ما 

لم تكن هذه الطبقات تعرضت لقوى أدت إلى تغيير نظام تتابعها 

األصلي أو انقالبها . 

(ب) مفهوم عدم التوافق: سطح يمثل فترة انقطاع ترسيب .

(جـ) الشوائب الدخيلة . كسرات من صخور أقدم تندمج في 

صخور أحدث أثناء تكون الصخور األحدث .

(أ) العمر المطلق والنسبي : العمر المطلق يقدر بالسنوات . 2

والنسبي بنسبته لجسم آخر أقدم أم أحدث بدون تحديد عدد 

السنوات . 

(ب) عدم التوافق االنقطاعي وشبه التوافق . االنقطاعي يستدل 

عليه بوجود سطح تعرية متعرج يفصل بين الوحدتين الصخريتين . 

شبه التوافق تكون فيه المجموعتين متوازيتين وال يفصلهما سطح 

متعرج ولكن يمكن االستدالل عليه من وجود طبقة رقيقة من 

الكونجلوميرات أو فقدان أحفورة أو أكثر مرشدة من السجل 

األحفوري للمنطقة أو وجود طبقة رواسب قارية تتخلل تتابعات 

بحرية .

(جـ) عدم التوافق الزاوي والتخالفي . الزاوي يستدل عليه من 

مجموعتين تميل طبقاتهما بزاوية مختلفة . التخالفي: ترسب 

طبقات رسوبية فوق كتل نارية أو متحولة أي أن المجموعتين 

مختلفتين في نوع الصخور .
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جـ. 7

جـ. 8

د. 9

ب. 10
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القالب هو تجويف غائر يعكس الشكل الخارجي أو . 1

الداخلي للكائن . أمّا النموذج فهو عبارة عن رواسب 

مألت صدفة أو تجويف الكائن . وعند تحلّل الصدفة ، 

تبقى كتمثال للكائن محفوظ في الصخور .

عدم التوافق الزاوي واالنقطاعي: الزاوي يستدل . 2

عليه من مجموعتين تميل طبقاتهما بزاوية مختلفة . 

االنقطاعي: يستدل عليه بوجود سطح تعرية متعرج 

يفصل بين الوحدتين الصخريتين

العمر النسبي  والمطلق: العمر المطلق يقدر بالسنوات . 3

والنسبي  بنسبته لجسم آخر أقدم أم أحدث بدون 

تحديد عدد السنوات .

االستبدال المعدنى والتشّرب بالمعادن: استبدال المادة . 4

العضوية للكائن بأمالح معدنية – التشّرب بالمعادن 

ترسيب المعادن في فجوات جسم الكائن 

عدم التوافق الزاوي وشبه التوافق: الزاوي يستدل . 5

عليه من مجموعتين متعاقبتين من الصخور تميل 

طبقاتهما بزاوية مختلفة - شبه التوافق تكون فيه 

المجموعتين متوازيتين وال يفصلهما سطح متعرج 

ولكن يمكن االستدالل عليه من وجود طبقة رقيقة من 

الكونجلوميرات أو فقدان أحفورة أو أكثر مرشدة من 

السجل األحفوري للمنطقة أو وجود طبقة رواسب 

قارية تتخلل تتابعات بحرية .

عدم التوافق االنقطاعي والتخالفي . االنقطاعي يستدل . 6

عليه بوجود سطح تعرية متعرج يفصل بين الوحدتين 

الصخريتين – التخالفي: ترسيب طبقات رسوبية فوق 

كتل نارية أو متحولة أي أن المجموعتين مختلفتين في 

نوع الصخور.
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حفظ يعكس شكل الكائن. 1
حفظ كل أو أجزاء من الكائن ✦

الحفظ الكامل بالشعر واألحشاء الداخلية كما يحدث • 

في الحفظ للثلوج لحيوان الماموث .

حفظ الهيكل: تحلل األجزاء الرخوة وبقاء الهيكل• 

حفظ البقايا الصلبة كاألسنان والفقرات: تفصص أجزاء • 

الهيكل بعد تحلل األجزاء الرخوة .
وجود ما يدل على شكل الكائن ✦

(أ) التشّرب بالمعادن: يحدث هذا النوع من الحفظ 

عندما تتغلغل الموادّ المعدنية المحمولة بالمياه داخل 

شقوق األخشاب وتجاويف العظام ومساماتها من دون 

أن تحّل مكان المادّة األصلية لبقايا الكائن الحي.

(ب) االستبدال المعدني: استبدال مادة األحفورة بموادّ 

معدنية (مثل السليكا والكالسيت والبيريت) ، بحيث 

يحدث استبدال جزيء مادّة األحفورة بجزيء من مادّة 

معدنية يحفظ الشكل األصلي للكائن . مثال على ذلك ، 

الخشب ، والقواقع ، وعظام الحيونات الفقارية.

(جـ) التفّحم: عندما يُدفَن جسم الكائن الحي بعد موته 

في رواسب رطبة أو مياه راكدة ، يفقد هيكله الصلب 

المكّونات الطيارة الداخلة في تركيبه كاألكسجين 

والهيدروجين والنيتروجين وتتبّقى منه أجزاء صلبة غنية 

بالكربون مثل النباتات ذات الهيكل السيليلوزي كأوراق 

األشجار والحيوانات القشرية .

(د) القالب: هو أثر انضغاط هيكل الحيوان على الصخور 

في صورة تجويف هيكلي مزّود بالنقوش الخارجية أو 

الداخلية وذلك بحسب نوع القالب (داخلي أو خارجي) .

(هـ) النموذج : النموذج الداخلي يشمل الرواسب 

بعد ترّسبها وتماسكها داخل صدفة الحيوان ثم تحلّل 

الحيوان تارًكا مجّسًما يعبّر عنه .

النموذج الخارجي يشمل الرواسب بعد ترسبها 

وتماسكها داخل التجويف الذى تركته الصدفة بالصخر 

بعد تحللها كليا .

(و) الطبعات: هي نقوش على الصخر تعكس ما كان 

موجود على سطح الكائن بدون حدوث انخفاض غائر 

في الصخر .

مفهوم األحفورة المرشدة: له مدى عمرى قصير . 2

وامتداد جغرافي واسع.

وكّميتها الباقية من عملية التحلّل تُستخَدم لقياس . 3

ًّا للصخور واألحافير التي تحتوي عليها  العمر إشعاعي

 Half-Life Time باستخدام فترة عمر النصف

للعنصر . فعلى سبيل المثال ،  عندما يتواجد اليورانيوم 

نًا الرصاص  في صخر تبلور من الصهارة ، يتحلّل اليورانيوم مكوِّ

الذي يتراكم بالتدريج وبكّميات يمكن قياسها في الصخر . 

وبمعرفة كّمية اليورانيوم للرصاص في الصخر وفترة عمر 

النصف للمعدن المشعّ ، يمكن استنتاج العمر المطلق للصخر .

أنواع عدم التوافق: . 4

عدم التوافق الزاوي Angular Unconformity: ويستدل عليه من وجود 

اختالف في ميل الطبقات للتتابعين الذي يفصلهما سطح عدم التوافق .

عدم التوافق التخالفي Non-conformity: وهو ترسب طبقات 

رسوبية فوق كتل نارية أو متحولة أي أن المجموعتين مختلفتين في 

نوع الصخور .

عدم التوافق االنقطاعي Disconformity: ويستدل عليه بوجود سطح 

تعرية متعرج يفصل بين الوحدتين الصخريتين .

شبه التوافق Para-conformity: وفيه تكون المجموعتين متوازيتين وال 

يفصلهما سطح متعرج ولكن يمكن االستدالل عليه من وجود طبقة رقيقة من 

الكونجلوميرات أو فقدان أحفورة أو أكثر مرشدة من السجل األحفوري للمنطقة 

أو وجود طبقة رواسب قارية تتخلل تتابعات بحرية .

الشروط الالزمة للتأحفر:. 5
وجود هيكل صلب للكائن . ✦

الدفن بمجرد موته . ✦

وجود ظروف مالئمة لحمايته من العوامل الخارجية مثل  ✦
الترسب في المياه الهادئة العميقة ، الثلوج ، االفرازات الصمغية ، 

التشبع بالمحاليل المعدنية .
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وسائل تعيين العمر النسبي للصخور: تعاقب الطبقات ، . 6

القاطع والمقطوع ، الشوائب الدخيلة، تتابع الحياة.

...≈∏Y ∫GódG í∏£°üªdG ÖàcG :É©HGQ

عدم توافق. 1

أحفورة. 2

أحفورة مرشدة. 3

عدم توافق زاوي. 4

عدم توافق تخالفي. 5

شوائب متداخلة. 6

االستبدال المعدني. 7

تشّرب بالمعادن. 8

عمر نسبي. 9

حفظ كامل. 10

حفظ كامل. 11

 ¬«a äóLGƒJ …òdG ô°ü©dG hCG Ö≤ëdG Ée :É°ùeÉN
. á«JB’G çGóMC’G hCG ô«aÉMC’G

حقب الحياة القديمة. 1

حقب الحياة المتوسطة. 2

العصر الكربوني بحقب الحياة القديمة. 3

سيلوري – حقب الحياة القديمة. 4

بداية حقب الحياة المتوسطة. 5

حقب الحياة المتوسطة. 6

بدايات حقب الحياة الحديثة. 7

حقب الحياة الحديثة. 8

نهاية حقب الحياة المتوسطة. 9

حقب الحياة الحديثة. 10

حقب الحياة القديمة. 11
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á«Lƒdƒ«÷G §FGôÿG :á©HÉ°ùdG IóMƒdG § q£fl

عدد الحصص األهداف الدرس الفصل

1

+

2 عملي

توضيح مفهوم الخريطة الطوبوغرافية الكونتورية . ✦

وصف خواّص خّط الكونتور . ✦

استنتاج األشكال التضاريسية من شكل خطوط الكونتور . ✦

1. الخرائط 
الكونتورية 
الطوبوغرافية

 §FGôîdG . 1
á«Lƒdƒ«édG

1 حّل أسئلة مراجعة الفصل

4 إجمالي عدد الحصص
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á«Lƒdƒ«÷G §FGôÿG

Geological MapsGeological Maps  

á©HÉ°ùdG IóMƒdG

مكّونات الوحدة

الفصل األّول: الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية

الدرس 1: الخرائط الكونتورية الطوبوغرافية

مقّدمة

كلف الطالب فحص صورة افتتاحية الوحدة للتفريق بين األنواع 

المختلفة للخرائط المتعارف عليها وإجابة أسئلة «اكتشف بنفسك» .

اكتشف بنفسك

أنواع الخرائط
خريطة سياسية إلى أعلى ، خريطة جيولوجية إلى أسفل . ✦

الخريطة العليا تستخدم لتحديد حدود األقاليم ، والخريطة السفلى  ✦
توضح أهم المعالم الجيولوجية من تراكيب وتكوينات صخرية .
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 á«Lƒdƒ«÷Gh á«aGôZƒHƒ£dG §FGôÿG

Topographic and Geologic MapsTopographic and Geologic Maps

∫qhC’G π°üØdG

دروس الفصل

الدرس 1: الخرائط الكونتورية الطوبوغرافية

π°üØdG áe qó≤e

وّضح للطّالب أّن الخريطة البابلية الموّضحة في افتتاحية الفصل 

عبارة عن حفر على لوح فّخار يحتوي على قسم من النصوص 

المسمارية. تعود هذه الخريطة إلى القرن الخامس قبل الميالد 

واكتُِشفت في شمال بابل في العراق على الضفة الشرقية لنهر 

الفرات. أخبر الطّالب أّن هذه الخريطة ليست الوحيدة المنقوشة 

على الطين، إذ عُثر على ألواح من الفّخار والطين محفوظة اآلن في 

متاحف في اسطنبول وبريطانيا وأميركا.

خلفية علمية

سّهلت التكنولوجيا الحديثة عمل الجيولوجيين باختراع جهاز 

تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يسمح للمستخدم بتحديد 

موقع معيّن في أّي مكان على األرض نظًرا التّصاله باألقمار 

 GPS الصناعية. يستخدم السائقون والمتجّولون والطيّارون جهاز

للتنّقل، في حين أّن وظيفته الرئيسة تكمن في المالحة وفي عّدة 

تطبيقات مهّمة مثل تعيين االتجاهات ورسم الطرق وتحديد ارتفاع 

األماكن ومن ثم إدخال النقاط المحّددة لجهاز الكمبيوتر ووضع 

خرائط من خالل ربط نقاط متساوية االرتفاع ببعضها (كنتورات) 

وتحديد االتجاهات في المنطقة محل الدراسة.

∫qhC’G π°üØdG

π°üØdG ¢ShQO
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صفحات األنشطة: من ص 25 إلى ص 36 

عدد الحصص: 1 + 2 عملي

áeÉ©dG ±GógC’G
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Topographic Contour Maps 1 ¢SQódG

70

كتاب الطالب: من ص 70 إلى ص 73

1 ¢SQódG

م وحفِّز . 1 قدِّ
1 .1 مفهوم الخريطة الطوبوغرافية

كلف الطالب فحص خريطتي مقدمة الدرس واسألهم:
ما هي المعلومات التي يمكن أن نستخرجها من تلك الخرائط؟  ✦

(شكل تضاريس األرض والتمييز بين المرتفعات والمنخفضات .)

بناء على ذلك ، ما معنى خريطة طوبوغرافية؟ (خريطة لتضاريس األرض .) ✦

ما الطرق التي تم رسم الخرائط بها للتمييز بين المرتفعات  ✦
والمنخفضات؟ (األلوان أو الرموز .)

ما الذي ال تستطيع أن تقدمه هذه الخرائط للجيولوجي؟ (تفتقر إلى  ✦
تحديد االرتفاعات بدقة .)

االرتباط بالرياضيات

ما الشكل الناتج من تقاطع مستوى أفقي مع أسطوانة؟ (دائرة) ، مع 

هرم؟ (مثلث أو مربع بحسب نوع الهرم) ، مع جسم غير منتظم؟ (شكل 

مغلق غير منتظم)

علِّم وطبِّق . 2
1.2 الخرائط الطوبوغرافية الكونتورية

كلف الطالب فحص الشكل (74) ثم اسألهم:
عّرف خطوط الكونتور . (خطوط وهمية يمكن تصورها على أنها نتجت  ✦

من تقاطع مستوى أفقي مع جسم تضاريسي (طوبوغرافي) . لذا فهي تعطي خط 
دائري أفقي يحيط بالجسم عند ارتفاع التقاطع . هذا الخط الوهمي يسمى خط 
كنتور وهو يضم كل النقاط الموجودة على سطح الجسم ولها االرتفاع نفسه 

وتسمّى نقاط المناسيب .)

عالمَ تحصل لو قمت بتكرار قطع الجسم بالمستوى األفقي عدة  ✦
مرات على ارتفاعات منتظمة من أول قاعدته لقمته؟ (يتكون مجموعة 

من الكونتورات المتوازية تحد االرتفاعات المختلفة للجسم .)

ماذا يحدث لو تركت هذه الخطوط تسقط رأسيا على ورقة  ✦
أسفلها؟ (نحصل على شكل مكون من خطوط متوازية متحدة المركز 

تقريًبا وتزداد قيمها نحو المركز في حالة المرتفع والعكس صحيح في حالة 
المنخفض .)

عملية السقوط الرأسي السابقة تسمى في الهندسة مسقط  ✦
رأسي للجسم . هذا المسقط يمثل الخريطة الكونتورية للجسم 

الطوبوغرافي .

á«aGôZƒHƒ£dG ájQƒàfƒμdG §FGôÿG

األهداف:
يوّضح مفهوم الخريطة الطوبوغرافية  ✦

والكونتورية .

يصف خواّص خّط الكونتور . ✦

يستنتج المظاهر التضارسية من شكل خطوط  ✦
الكونتور .



70

2.1.2 خواص خطوط الكونتور

بناء على المعلومات السابقة وبعد فحص خرائط طوبوغرافية ممثلة 

لتضاريس مختلفة في كتاب الطالب ، شجع الطالب على استنتاج 

أهم خواص خطوط الكونتور . (متوازية ومغلقة وتعبر عن شكل الجسم 

وتضم نقاط لها نفس االرتفاع .)

وّضح للطّالب أهّمية الخرائط الكنتورية التي يمكن اختصارها 

بالنقاط التالية:
إظهار المظاهر التضاريسية مثل المرتفعات والمنخفضات  ✦

ومجاري المياه ومنابع األنهار واألودية .

الداللة على االرتفاع عن مستوى سطح البحر أو االنخفاض عنه . ✦

المساعدة على قراءة الظواهر التضاريسية المختلفة . مثال على  ✦
ذلك: شكل الخطوط في الجبل المخروطي تختلف عن الجبل 

القبابي ، وشكل الخطوط في الهضبة يختلف عن االنخفاض 
الحوضي .

المساعدة على تعّرف درجة انحدار األرض ، إذ إّن تقارب  ✦
الخطوط يدّل على انحدار شديد بينما يشير تباعدها إلى قلّة 

االنحدار .

نشاط: تحويل مجّسم إلى خريطة كنتورية

األدوات: مخروط - فرخ من الورق المقّوى - أسالك رفيعة - 

مسطرة - فرجار - مقص - ورق الصق

طريقة العمل:

ِاستخدم الفرجار لرسم دائرة في وسط الورق المقّوى بحيث تكون 

أوسع بقليل من قاعدة المجسم المخروطي. قّص الدائرة، ثّم ضع 

الفرخ المقّوى على المنضدة. بعد ذلك، ضع المكّعب المخروطي 

ًّا  وسط الدائرة المقصوصة بفرخ الورق. ضع عالمات مرصوصة رأسي

على جسم المخروط على مسافات 10cm أو 20cm باستخدام 

قلم ومسطرة (اجعل المسطرة رأسية بجانب المخروط عند أخذ 

المسافات). لّف سلًكا حول جسم المخروط عند كل ارتفاع واربط 

نهايات كّل سلك ببعضه. استخدم قطع من ورق اللصق لتحديد 

االرتفاعات المختلفة على األسالك (ال تجعلها تلتصق بالمجسم 

المخروطي). اجعل أحد زمالئك يثبّت المخروط بمكانه بالضغط 

على قّمته ثم ارفع الفرخ المقّوى ببطء حتّى يخرج عن المخروط. 

تكون دوائر األسالك متداخلة ومتّحدة المركز. ارسم الدوائر على 

ورقة أخرى مستخدًما القيم نفسها المكتوبة على األسالك. تمثّل هذه 

الخريطة الخريطة الكنتورية للمجسم المخروطي.

1 .ájQƒàfƒμdG á«aGôZƒHƒ£dG §FGôÿG
Topographic Contour Maps
         
             
         .  

.       

Contour Line  QƒàfƒμdG q§N 1.1
            
          (  )  
            

. (75 )

 

  

50
0m

500

75 
 

QƒàfƒμdG •ƒ£N q¢UGƒN 2.1
Characteristics of Contour Lines

   ( )
   ( )

     ( )
    ( )

            ( )
  

            ( )
             

 

 
     

    
   .   
  .   
    

 .   
      

   Altimeter 
    

  .    
      
     

   
 .    

    
    

   . 
   

. 

71



71

رسم البروفيل والقطاع الجيولوجي

أّوًال، يُرسم البروفيل كالتالي:
َضع شريط ورق على الخريطة . ✦

د بداية الخريطة ونهايتها . ✦ حدِّ

د تقاطع خطوط الكونتور مع شريط الورق واكتب قيم  ✦ حدِّ
الكونتورات واتّجاه الشمال عليها . 

ِّم  ✦ اُرسم محوَرين رأسي وأفقي على ورقة رسم بياني ، ثّم رق
المحور الرأسي بحسب مقياس الرسم (كّل 100m مثًال إذا كان 

مقياس الرسم 1:10000 ). 

َضع شريط الورق متطابًقا مع المحور األفقي وارفع كّل قيمة  ✦
دها بنقطة .  ًّا وفًقا للمحور الرأسي وحدِّ مكتوبة عليه رأسي

ِصل جميع النقاط لتحصل على خط البروفيل . ارسم اتّجاه  ✦
الشمال على البروفيل بسهم قصير . 

ثانيًا، ارسم القطاع الجيولوجي:
اُرسم أسطح الطبقات بخطوط موازية للمحور (س) بمعلومية  ✦

ارتفاعها على دليل الخريطة . 

امسح الخطوط الخارجة عن خط البروفيل .  ✦

ن الطبقات بألوان الدليل نفسها . ✦ لوِّ

كيفية رسم الخرائط

يجب أن تنبّه الطالب أنه ال يُستخَدم اإلسقاط لرسم خطوط الكونتور 

للمظاهر الطبيعية كما في حالة النماذج ، وذلك نظًرا لضخامتها . 

ولكن فائدة النماذج هي أنها زّودتنا بخصائص خطوط الكونتور ، 

ومن أهّمها: 
خطوط أفقية متوازية .  ✦

خطوط ال تتقاطع .  ✦

خطوط معبِّرة عن شكل الجسم .  ✦

منحنيات مغلقة في النهاية . ✦

يدّل تقاُرب الخطوط على شّدة االنحدار في حين أّن تباعدها يدّل  ✦
على قلّة االنحدار . 

تدّل الخطوط ذات القيم الموجبة على أنّها أعلى من مستوى  ✦
سطح البحر ، في حين أّن الخطوط ذات القيم السالبة تدّل على 

أنّها تحت مستوى البحر . 

رسم الخريطة الطوبوغرافية الكونتورية 

لرسم الخريطة الطوبوغرافية الكنتورية، يقوم اختصاصي المساحة 

الجيولوجية بالتالي:
قياس ارتفاعات أكبر عدد من النقاط المساحية في المنطقة  ✦

وتوقيعها على الخريطة بمقياس رسم يتوقّف على مساحة المنطقة 
والغرض من الخريطة . 

توقيع المواقع النسبية لهذه االرتفاعات على ورقة وتدوين ارتفاع  ✦
كل نقطة بجوارها . 

تحديد اتّجاه الشمال ورسمه على الورقة .  ✦

توصيل النقاط ذات االرتفاعات المتشابهة ببعضها بخطوط  ✦
منحنية ، وتُغلق الخطوط التي تقبل لالنغالق داخل مساحة 
الخريطة . (الفترة الكونتورية تتوقف على أقصى ارتفاع في 

المنطقة ، ففي حالة االرتفاعات الكبيرة تُستخدم فترات كنتورية 
كبيرة والعكس صحيح) . 

مراعاة خصائص خطوط الكونتور المذكورة سابًقا أثناء التوصيل .  ✦

رسم الخريطة الجيولوجية
رسم دليل الخريطة لتوضيح ترتيب الطبقات وسمكها وارتفاعات  ✦

أسطح الطبقات . 

تلوين الدليل أو استخدام رموز .  ✦

توقيع الطبقات التي تتكون منها األرض على الخريطة ، وذلك  ✦
بمعلومية سماكة الطبقات وارتفاعات أسطح الطبقات في حالة 

الطبقات األفقية (حيث تتطابق أسطح الطبقات مع الكونتورات أو 
تكون متوازية معها ألن جميعها أفقي) ، ثم تلوين الطبقات بعد ذلك .

أما في حالة الطبقات المائلة، يُستخدم ميل الطبقات واتّجاهها 

لتحديد اتّجاهات المضارب والمسافة بينها وترقيمها . بعد ذلك ، 

د نقاط المكاشف لكّل سطح ويتّم تلوين الطبقات .  تُحدَّ
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قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 ملف تقييم األداء 

كلف الطالب فحص الخرائط الكونتورية لمختلف المظاهر 

الطوبوغرافية بكتاب الطالب وإيجاد فروق مميزة تساعدهم على 

التعرف على تلك المظاهر في الخرائط المختلفة وذلك بطرح 

األسئلة التالية:
ما الفرق بين المظاهر الطوبوغرافية المرتفعة والمنخفض؟ (في المرتفعة  ✦

تزيد قيم خطوط الكونتور نحو المركز والعكس صحيح بالنسبة إى المنخفضة .)

ما الفرق بين االنحدار الشديد والخفيف؟ (تتقارب خطوط الكونتور  ✦
في االنحدارات الشديدة وتتباعد في تلك الخفيفة .)

هل هناك حاالت قد تتطابق فيها خطوط الكونتور؟ (االنحدارات  ✦
الرأسية حيث تسقط الخطوط في هذا الجزء من الخريطة على بعضها .)

كيف تميز بين الوادي والبروز؟ (يظهر كل من الوادي والبروز فى  ✦
الخريطة على شكل خطوط منحنية ويمكن التفريق بينها كالتالي: 

إنّ رأس االنحناء يشير إلى قيم كونتورات أكبر في حالة الوادي وقيم أصغر في 
حالة البروز كما هو موضح في الرسم أدناه.)

بروز

100
200
300

دي
وا

إجابة أسئلة مراجعة الدرس 1

(أ) هو خّط وهمي يحيط بالجسم ويضّم نقاطًا على ارتفاع ثابت . 1

عن مستوى سطح البحر (الخّط صفر)، ويمكن تخيّل الخطوط 

كما لو أنّها ناتجة عن تقاطع مستوى أفقي مع سطح الجسم على 

ارتفاع معيّن عن سطح البحر.

(ب) خريطة استخدمت فيها خطوط الكونتور إلبراز التضاريس 

واالرتفاعات 

هي خطوط مغلقة أفقية ومتوازية، ال تتقاطع، وتعبِّر عن شكل . 2

الجسم، منحنيات مغلقة في النهاية، وتضم نقاطًا لها االرتفاع 

نفسه . ويدّل تقارب الخطوط على شّدة االنحدار في حين 

أّن تباعدها يدّل على قلّة االنحدار. تدّل الخطوط ذات القيم 

الموَجبة على أنّها أعلى من مستوى سطح البحر، في حين أّن 

الخطوط ذات القيم السالبة تدّل على أنّها تحت مستوى البحر.
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عدد الحصص األهداف الدرس الفصل

1 يشرح نشأة النفط . ✦

يقارن بين أنواع النفط والغاز الطبيعي . ✦

ِّرة في هجرة النفط . ✦ يعّدد العوامل المؤث

1. النفط

 áaÉ≤ãdG . 1
á«£ØædG

1 يمثّل بالرسم المصائد النفطية .  ✦

يوضِّح وسائل التنقيب الستخراج النفط .  ✦

يوضِّح المكّونات األساسية للمصيدة النفطية . ✦

2. المصائد النفطية

1 يعّرف أنواع الحفر . ✦

يعّرف أجزاء منصة الحفر . ✦

3. النفط في الكويت

1 حّل أسئلة مراجعة الفصل 1

1 يذكر مصادر المياه األرضية (الجوفية) . ✦

يذكر التكوينات الصخرية الحاوية للمياه الجوفية في الكويت . ✦

ِّرة في تحديد نوعيات المياه األرضية . ✦ يشرح العوامل المؤث

1. المياه الجوفية
 √É«ªdG . 2

á«aƒédG

حّل أسئلة مراجعة الفصل 2

5 إجمالي عدد الحصص
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Economic Geology of KuwaitEconomic Geology of Kuwait  

áæeÉãdG IóMƒdG

مكّونات الوحدة

الفصل األّول: الثقافة النفطية

الدرس 1: النفط

الدرس 2: المصائد النفطية

الدرس 3: النفط في الكويت

الفصل الثاني: المياه الجوفية

الدرس 1: المياه الجوفية

مقّدمة

دع الطّالب يتفحصون صورة افتتاحية الوحدة ، ثّم اسأل:
ما الذي تظهره هذه الصورة؟ (تظهر خّزانات النفط في الكويت .) ✦

دع الطّالب يتناقشون حول األثر األكبر الذي أدّى إلى تطّور 

العائدات النفطية على الحياة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في 

دولة الكويت .
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á«£ØædG áaÉ≤ãdG

∫ qhC’G π°üØdG

دروس الفصل

الدرس 1: النفط

الدرس 2: المصائد النفطية

الدرس 3: النفط في الكويت

دع الطّالب يتفّحصون صورة افتتاحية الفصل ويقرأون التعليق 

المصاحب لها . وّضح لهم أّن النفط هو أهّم مصدر من مصادر 

الطاقة ، ما أعطاه أهّميته االستراتيجية لضخامة حجم االحتياطي 

واإلنتاج . بيّن للطّالب أيًضا أبرز وأهّم مميزات النفط الكويتي من 

حيث ضخامة اإلنتاج واالحتياطي الذي قربه من السطح وسّهل 

استخراجه ، قلّة الشوائب التي تساعد في عملية التكرير ، قربته من 

دول شرق وجنوب شرق آسيا .

حقول النفط في الكويت

يقع معظم نفط الكويت في منطقة حقل البرقان الكبير (باحتياطي 70 

مليار برميل تقريبًا) ويُعتبَر ثاني أكبر حقل نفط في العالم بعد حقل 

الغوار التابع للمملكة العربية السعودية ويحتوي على 65 مليار برميل 

مؤّكد من النفط الخام ويمثّل إنتاج النفط من هذا الحقل %65 من 

إجمالي اإلنتاج النفطي من حقول الكويت مجتمعة. ويتكّون حقل 

البرقان الكبير من ثالثة حقول هي: البرقان، المقوع، واألحمدي. 

وتقع جميعها جنوب مدينة الكويت. وحقل الرتقة هو حقل نفطي 

كويتي يقع على الحدود الشمالية للكويت. ويقع ضمن التكوين 

النفطي لحقل الرميلة العراقي. يُعتبَر حقل بحرة النفطي أّول حقل 

نفطي تم اكتشافه في دولة الكويت وذلك في العام 1936. ولكّن 

النفط وجد به بكميات اقتصادية، واعتُِبر حقل برقان أول الحقول 

النفط الكويتية. أمّا حقول الرميلة فهي مجموعة من آبار النفط 

ًّا استثمار نفطها. المكتشفة والتي يتّم فعلي
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 76 إلى ص 79

1 ¢SQódG

م وحفِّز . 1 قدِّ
1 .1 اختبار المعلومات السابقة لدى الطّالب

وّضح لهم أّن هناك أكثر من اسم لتعريف النفط مثل الزيت الخام ، 

البترول ، الذهب االسود . اسأل:
ما هو االسم األكثر تداوًال غير اسم النفط؟ (البترول) ✦

لماذا أطلق عليه اسم الزيت الخام؟ (ألنّه يتكّون من سائل كثيف قابل  ✦
لالشتعال .) ممَّ يتكّون؟ (من هيدروكربونات)

علِّم وطبِّق . 2
2.2 نشأة النفط

لتهيئة الطالب لفهم واستيعاب نشأة النفط اسأل:
ممَّ يتكون النفط؟ (مواد هيدروكربونية) ✦

ما التصنيف الكيميائي للمواد الهيدروكربونية؟ (عضوية) ✦

أي النظريتين تؤيد األصل العضوي أو الالعضوي للنفط؟ ولماذا؟  ✦
(العضوي ألنها مواد هيدروكربونية .)

ما المصدر العضوي الذي تتوقعه أن يكون أصًال للنفط؟ (العوالق  ✦
البحرية)

ر للطّالب النظريّتين اللتين تبنّاهما العلماء لشرح نشأة النفط .  فسِّ

فالنظرية العضوية تشير إلى أّن النفط قد تكّون من بقايا بعض 

الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية اختلطت برمال بقايا كائنات 

أخرى أو برواسب معدنيّة وتعّرضت إلى ضغوط هائلة وإلى ارتفاع 

كبير في حرارتها .

أمّا النظرية الالعضوية الناتجة عن تفاعالت كيميائية فتفترض 

أّن األسيتيلين قد تحّول إلى نفط (نظرية برشلوت) أو أّن بعض 

الهيدروكربونات قد تشّكلت قديًما باتّحاد الهيدروجين بالكربون 

(نظرية لبنتس) واختُِزت في باطن األرض متحّولة إلى نفط تسّرب 

إلى سطح األرض .

استعرض بعد المناقشة نظريات أصل النفط واألدلة المؤيدة لذلك 

كما ورد في كتاب الطالب . اسأل الطالب:
أي العصور الجيولوجية يعتبر مناسبًا لتكون النفط؟ ولماذا؟  ✦

(العصر الكربوني لحقب الحياة القديمة والعصر الجوراسي لحقب الحياة 
المتوسطة وذلك ألن األرض في هذين العصرين كانت دافئة والجو رطب ما أدى 

إلى انتشار الغابات التي وصلت حتى أقطاب األرض .)

§ØædG

األهداف:
يشرح نشأة النفط . ✦

يقارن بين أنواع النفط والغاز الطبيعي . ✦

ِّرة في هجرة النفط . ✦ يعّدد العوامل المؤث
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مادّة إثرائية

الموادّ الهيدروكربونية

ِاشرح للطّالب أّن الموادّ الهيدروكربونية قد تشّكلت عن طريق 

تفّكك موادّ عضوية مدفونة تحت األرض وتحّولها إلى مكّونات 

كيميائية أبسط تركيبًا نتيجة تعّرضها إلى الضغط والحرارة ، بغياب 

األكسجين .

عوامل تحديد نوع النفط وجودته

ناقش الطالب في العوامل التي تحدد جودة النفط . (تقبل اإلجابات  ✦
التي تشمل المحتوى الغازي (الميثان ، اإليثان ، البروبان) ، اللزوجة ، اللون ، 

الوزن النوعي ، نسبة الشوائب)

الجيولوجيا والكيمياء

Cكلّها خفيفة ، وتتطاير بسهولة . 
5
H

12
منتجات السالسل الكربونية 

ويتّم استخدامها كمذيبات وسوائل التنظيف الجافّة ومنتجات أخرى 

 C
6
H

14
تستخدم في التجفيف السريع . أمّا السالسل األكثر تعقيًدا من 

C فتكون مختلطة وتكّون البنزين (الجازولين) . ويتّم 
12

H
26

إلى 

C ووقود ديزل 
15

C إلى 
10

صنع الكيروسين من السالسل الكربونية 

C ، أما زيوت الوقود األثقل ، 
20

C إلى 
10

وزيت المواقد من السالسل 

فتستخدم في محّركات السفن .

ِاشرح للطّالب أّن الموادّ الهيدروكربونية قد تشّكلت عن طريق 

لها إلى مكّونات  تفكُّك موادّ عضوية مدفونة تحت األرض وتحوُّ

كيميائية أبسط تركيبًا نتيجة تعّرضها إلى الضغط والحرارة، بغياب 

األكسجين، ثّم استعرض معهم ما يؤيّد األصل العضوي للنفط مثل: 

احتواء النفط على موادّ عضوية ذات أصل حيواني أو نباتي، تمتُّع 

النفط الخام بخاّصية االستقطاب للضوء على غرار الموادّ العضوية، 

إمكانية الحصول في المختبر على موادّ مشابهة للنفط والغاز من 

عظام األسماك، استخدام فضالت المزارع إلنتاج بعض أنواع الوقود 

الصناعي، احتواء النفط على عنصر النيتروجين ومادّة البورفرين التي 

ال توجد إّال في أنسجة الكائنات العضوية.

3.2. هجرة النفط

تأّكد من فهم الطّالب لهجرة النفط والعوامل المؤثّرة عليه مثل: 

مسامية الرواسب الحاوية النفط، اختالف الضغط الناتج عن 

الحركات التكتونية األرضية وميول الطبقات، وتراكم الغاز الطبيعي 

فوق النفط واختالف الكثافة النوعية بين الماء والنفط. ثم ناقش معهم 

أنواع النفط الخفيف والثقيل والفرق بينها وجدواها االقتصادية.
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فقرة إثرائية

آنواع الغاز الطبيعي

يُعتبَر غاز الميثان من أكثر مكّونات الغاز الطبيعي توافًرا إذ تزيد 

نسبته عن %80 في أغلب األحيان ويليه اإليثان فالبروبان فالبيوتان. 

ًّا» عندما تكون كّمية المكّونات  ويسّمى الغاز الطبيعي «جاف

الهيدروكربونية السائلة المستخلصة منه تحت الظروف القياسية 

من الحرارة والضغط أقّل من 0.1 جالون لكّل قدم مكعب من الغاز 

المعالج. أمّا إذا تراوحت هذه الكّمية بين 0.1 و0.3 جالون لكّل 

قدم مكعب فإّن الغاز يُعتبَر «متوّسط الرطوبة». وإذا زادت كّمية 

السوائل عن 0.3 جالون لكّل قدم مكعب فإّن الغاز يُعتبَر «رطبًا» 

أي أنّه يحتوي على كّمية من السوائل الغازية التي يمكن فصلها 

واالستفادة منها في عّدة حاالت. باإلضافة إلى الهيدروكربونات 

القابلة لالحتراق، توجد كميات متفاوتة من الغازات األخرى غير 

القابلة لالحتراق. إّن بعض هذه الغازات غير القابلة لالحتراق يكون 

ًّا كما هي الحال بالنسبة إلى غازات  متواجًدا بكّميات عالية نسبي

H2 وثاني أكسيد الكربون 
S وكبريتيد الهيدروجين N

2
النيتروجين 

CO في حين أّن بعض الغازات الخاملة مثل األرجون Ar والهيليوم 
2

ا.  He يكون متوافًرا عادة ولكن بكميات قليلة جدًّ

عوامل تحديد جودة النفط

ر للطّالب أّن النفط الخام يُصنَّف عموًما بحسب تكوينه والموقع  فسِّ

الجغرافي الخاّص بإنتاج هذا النوع (مثًال غرب تكساس المتوّسط 

برنت أو عمان)، ووّضح لهم أهميّة API (تدبير صناعة نفط من 

الكثافة)، واحتوائه على الكبريت. قد يُعتبَر النفط الخام خفيًفا إذا 

كان منخفض الكثافة أو ثقيًال إذا كانت لديه كثافة عالية، ويُشار إليه 

بالنفط الحلو إذا كان يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت أو بالنفط 

الحامض إذا كان يحتوي على كّميات كبيرة من الكبريت.

أخبر الطّالب أّن الموقع الجغرافي مهّم ألنه يؤثّر على تكاليف 

النقل إلى المصفاة. النفط الخام الخفيف مرغوب فيه أكثر من زيت 

الوقود الثقيل ألنّه ذو عائد أعلى من البنزين في حين أّن ثمن النفط 

الحلو أعلى من ثمن النفط الكبريتي ألنه يؤدّي إلى مشاكل بيئية أقل، 

ويتطلّب تكلفة أقل للتكرير لتلبية المعايير الكبريتية المفروضة على 

الوقود في الدول المستهلكة. ويتمتّع كّل نفط خام بخصائص جزيئية 

فريدة يتّم فهمها باستخدام تحليل إنزيم النفط الخام في مختبرات 

النفط. 

أجِر بحثًا عن API من حيث المفهوم والنسبة في حقول دولة 

الكويت.
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إجابات أسئلة مراجعة الدرس 1

النفط هو سائل كثيف ، قابل لالشتعال ، لونه بنّي قاتم أو بنّي . 1

ن  مخضرّ ، ويوجد في الطبقة العليا من القشرة األرضية . ويتكوَّ

النفط من المركبات الهيدروكربونية .

أنواعه: النفط الخفيف ويتصف بانخفاض الوزن النوعى ، 

واللون المخضر ، واللزوجة المنخفضة ، ويطلق عليه النفط 

البرافينى. النفط الثقيل ويتصف بارتفاع الوزن النوعي ، واللون 

األسود ، واللزوجة العالية ، ويطلق عليه النفط األسفلتي.

راجع كتاب الطالب الدرس األول فقرة النظرية العضوية .. 2

(أ) العوامل التي تساعد على هجرة النفط: انخفاض مسامية . 3

الرواسب الحاوية على النفط ، اختالف الضغط الناتج من 

الحركات التكتونية األرضية وميل الطبقات ، الضغط الشديد 

الناتج عن تراكم الغاز الطبيعي فوق النفط ، اختالف الكثافة 

النوعية بين الماء والنفط .

CH4) يمثل النسبة العظمى 
(ب) مكونات الغاز الطبيعي: الميثان (

من الغاز الطبيعي التي تتراوح من %70 ، %100 من وزن الغاز 

C): تتراوح نسبته من %1 ، %10 من 
2
H

6
الطبيعي ، اإليثان (

C): ويمثل نسبة بسيطة جدا 
3
H

8
وزن الغاز الطبيعي ، البروبان (

من وزن الغاز الطبيعي .

6.2 طبيعة تواجد الغاز الطبيعي

كيف يتواجد الغاز الطبيعي؟ (الغاز الطبيعي هو عبارة عن مزيج من الموادّ 

الهيدروكربونية التي تتواجد في مكامن صخرية تحت سطح األرض وغالًبا ما يكون 

الغاز الطبيعي متواجًدا مع النفط الخام، إما مذاًبا أو طافًيا على سطحه، وفي هذه 

الحال يسمّى هذا النوع من الغاز «غاًزا مصاحًبا». وتوجد كذلك حقول ال تحتوي إّال 

على الغاز الطبيعي وهو ما يسمّى «بالغاز الحّر». وجميع المكونات الهيدروكربونية 

للغاز الطبيعي هي من نوع البرافينات الخفيفة القابلة لالشتعال بسهولة بوجود الهواء.)

المكثّفات في الطبيعة

من  معيّن  جزء  إلى  لإلشارة  يُستخدم  مصطلح  هي  المكثفات 

الليز  أو  التأجير  مكثّفات  أحيانًا  وتُسمى  الطبيعي ،  الغاز  سوائل 

. Lease condensate

مكثفات التأجير أو الليز Lease condensate: هي خليط من  ✦

الهيدروكربونات الثقيلة التي تتكثّف كسائل تحت الضغط الجوي 

ودرجة الحرارة العاديين ، حيث يمكن استخراجها من الغاز 

الطبيعي داخل وحدات معالجة الغاز المؤجرة في حقل البترول . 

مالحظة: هذا النوع ال يشمل الغازات ذي الوزن الجزيئي الصغير 

مثل البروبان والبيوتان .

هي  ✦  :Plant condensate الغاز  معالجة  وحدات  مكثفات 

البينتان  من  أساًسا  يتكّون  الذي  الطبيعي  الغاز  أنواع  أحد 

بلس  ـ  لبينتان  المكافئة  الثقيلة  والهيدروكربونات   Pentane

مداخل  من  الغاز  مرور  عند  كسائل  ويُفصل   Pentane Plus

والتكرير . الفصل  أجهزة 

✦  :Liquefied Natural Gas ـ LNG الغاز الطبيعي الُمسال

الغاز الطبيعي (الميثان) يمكن نقله في حالته الغازية داخل خّط 

ا . لذلك  األنابيب ، ولكن النقل لمسافات طويلة يُعتبر مكلًفا جدًّ

يتّم تكثيفه وتبريده عند درجة حرارة تساوي 71 درجة سلزية 

 من الحجم األصلي) ويتّم 
1

600 ليصبح سائًال وأقّل حجًما (

شحنه بالسفن إلى مراكز توزيع تضّخه كسائل مرة أخرى في 

خطوط أنابيب لمسافات أقصر . وتشمل الغازات الُمسالة الغازات 

الخفيفة مثل اإليثان ، والبروبان ، والبيوتان ، والبينتان واأليزوبنتان .

قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 ملف تقييم األداء

اسأل الطالب عن الفرق بين صخر المصدر وصخر الخزان؟ (قد 

تتعدد اإلجابات ولكن تقبل اإلجابة التي تشمل أن صخر المصدر هو الصخر العميق 

الغني بالمواد العضوية والتي تتحلل نتيجة ضغط ثقل عمود الصخور فوقه منتجة نفط . 

أما صخر الخزان فهو الصخر المسامي الذي يهاجر إليه النفط حيث يتراكم داخله .)
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Components of Natural Gas  

 )          
        (  

:

(CH4) ¿Éã«ŸG 1.5
 100%  70%         

 .    

(C2H6) ¿ÉãjE’G 2.5
.     10%  1%   

(C3H8) ¿ÉHhÈdG 3.5
.        

6 .»©«Ñ£dG RÉ¨dG óLGƒJ á©«ÑW
Origin of Natural Gas

1 ..          :  
2 .        :     

.      
:           

3 . Rich or Wet Gas (   )  
4 .Poor or Dry Gas (   )  
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1 .á«£ØædG óFÉ°üŸG äÉfƒμe
Components of Oil Traps

    :       
.    

Reservoir Rock    ( )
           

    Porosity  .     
  Permeability        

             
.      

Cap Rock    ( )
            

         .   
.      

á«£ØædG óFÉ°üŸG
Oil Traps 2 ¢SQódG
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 80 إلى ص 83

م وحفِّز . 1 قدِّ
1.1 تنشيط المعلومات السابقة

من خالل عرض فيلم أو فالش تعليمي عن تكّون النفط وهجرته  نشط 

معلومات الدرس السابق بطرح سؤال قد تكون طرحته عليهم من قبل: 

ما الفرق بين صخر المنشأ وصخر الخزان؟ (صخر المصدر هو الصخر العميق 

الغنى بالمواد العضوية والتي عندما تتحلل نتيجة ضغط ثقل عمود الصخور ينتج النفط. أما 

صخر الخزان فهو الصخر المسامي  الذي يهاجر إليه النفط حيث يتراكم داخله .)

2.1 تمهيد الدرس

مهد لدرس المصائد البترولية بطرح األسئلة: 
لماذا يتراكم النفط داخل الصخر المسامي وال يستمر في الهجرة؟  ✦

(وجود تراكيب تغلق مواضع في الصخر المسامي  بطبقات غير منفذة فتقطع طريق 
هجرة النفط ومن ثم ال يستطيع مواصلة هجرته ويتراكم في تلك المواقع .)

علِّم وطبِّق . 2

1.2 مكّونات المصائد النفطية

ِاشرح للطّالب أنّه لتكوين مصيدة نفطية يجب أن تتوفر عوامل مهّمة ، مثل:
صخر الخّزان Reservoir Rock: يشترط أن يكون عالي المسامية وذي  ✦

نفاذية مقبولة مثل الحجر الرملي والكونجلوميرات والحجر الجيري 
كثير الفواصل والحجر الجيري المرجانى الغني بالمسام والفجوات .

موقع صخر الخّزان Location of Reservoir Rock: يجب  ✦
أن يكون عميًقا بالقدر الذي يسمح بجودة النفط وعدم أكسدته 

واستقبال النفط من صخور المصدر نتيجة ميل الطبقات .

صخر الغطاء Cap rock: يجب أن تقع طبقة الغطاء فوق صخر  ✦
الخّزان مباشرًة وأن تتوفّر فيها شروط عدم المسامية والنفاذية حتى 

ال تسمح بتسّرب النفط من صخر الخّزان . ومن أمثلة صخور الغطاء 
نذكر طبقات الطفل السميكة ، والملح الصخري ، والدولوميت 

الخالي من التشّققات .

المصائد التركيبية المناسبة Favorite Structural Trap: يجب أن  ✦
تتوفّر تراكيب جيولوجية تسمح بتراكم النفط وعدم تسّربه أو مواصلة 

الهجرة الجانبية ، مثل الطيات المحّدبة والصدوع وعدم التوافق .

ِاطرح األسئلة التالية على للطّالب:
ما مفهوم المصيدة البترولية بناء على ما سبق؟ (صخر مسامي  يسمح  ✦

بتراكم النفط يعلوه طبقة غير منفذة تسمى طبقة الغطاء ومزود بتراكيب جيولوجية 
تمنع النفط من االستمرار الهجرة .)

األهداف:
يمثّل بالرسم المصائد النفطية .  ✦

يوضِّح وسائل التنقيب الستخراج النفط .  ✦

يوضِّح المكّونات األساسية للمصيدة النفطية . ✦

2 ¢SQódGá«£ØædG óFÉ°üŸG
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Rock Structure    ( )
         

  .          
.         
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Types of Petroleum Traps
Fold Trap    ( )

       .       
    ) . (81 )      

(.  .   

 

  
  81 

 

Dome Trap    ( )
            

       .     
. (82 )         

82 
 

 

 

Fault Trap    ( )
            

           
. (83 )         

 

   

 

83 
 

81

اقترح طرائق لغلق مسار هجرة النفط؟ (أ) إزاحة طبقات غير منفذة  ✦
بفعل صدع أو قبة ملحية مما يجعل طبقة غير منفذة تسد الطريق على مسار 

هجرة النفط . (ب) اتاحة فراغات مرتفعة بين الطبقات ينطلق إليها النفط بفعل 
كثافته القليلة فوق الماء الجوفي فيُحبس في تك الفراغات كما في حالة الطيات 

المحدبة والقباب . (ج) عدم التوافق قد يشمل تعرية سطح الوحدة الصخرية 
السفلى وتكوين كونجلوميرات عالى المسامية والنفاذية يسمح بتراكم النفط وما 

يمنعه من التسرب هو الوحدة الصخرية العليا إن كانت غير منفذة .

لذا تصنف المصائد البترولية تبعاً للتركيب الذي ساهم في تكوينها 

إلى مصائد صدعية ، مصائد طية ، مصائد قبوية ، مصائد عدم توافق .

2.2 أنواع المصائد النفطية

وضِّح للطّالب أّن الجيولوجيين يصنفون المصائد البترولية إلى نوعين 

أساسيين: المصائد التركيبية التي تشّوه في طبقة الصخور التي تحتوي 

على الموادّ الهيدروكربونية ، مثل المصائد الصدعية ومصائد الطية . 

النوع الثاني هو المصائد االستراتيجرافية التي تتكّون عندما تغلق طبقة 

أخرى طبقة الخّزان أو عندما تتغيّر المسامية والنفاذية داخل صخر 

الخّزان نفسه . وهناك نوع ثالث يشمل تشارك التراكيب الجيولوجية 

والوضع االستراتيجرافي (الطبقي) في صنع المصيدة البترولية . 

المصائد التركيبية: هي من أهّم أنواع المصائد على اإلطالق  ✦

المصائد التركيبية ، مثل:

(أ) الطيات المحدبة حيث يتراكم النفط في قممها التي تخلخلت نتيجة 

الطي من ناحية وطفو النفط فوق المياه الجوفية من ناحية أخرى .

(ب) في القباب الملحية ، يجعل ضغط عمود الصخور طبقة الملح 

تنساب ألعلى في صورة قبة ما يثني الطبقات فوقها في صورة طية 

تسمح بتراكم النفط في قمتها . االنسيابات الجانبية لطبقة الملح تمثل 

عائًقا لهجرة النفط من طبقة الخّزان ما يسمح بتجّمعه . وفي عّدة 

مستويات يفصلها أحيانًا انسيابات ملحية .

(جـ) في المصائد الصدعية ، تجعل الصدوع طبقات غير منفذة تنزلق 

لتكّون في مستوى صخر الخّزان ومن ثم تعيق استمرار النفط في 

الهجرة الجانبية ومن ثم تراكمه في طبقة الخّزان . انزالق الصخور 

نتيجة التصدع قد ينتج عنه نطاق صدعي من الصخور المهشمة عالية 

المسامية والنفاذية تسمح بتراكم النفط .

(د) عدم التوافق قد يسبّب هبوط طبقات قاّرية مسامية تحت مستوى 

سطح البحر ومن ثم تغطيتها برواسب بحرية غير مسامية مشّكًال 

بذلك صخر خّزان طبقة غطاء . سطح عدم التوافق نفسه قد يكون 

سطح تعرية في الماضي حيث يتكّون الكونجلوميرات المسامي 

والنّفاذ الذي يشّكل بيئة مناسبة لتراكم النفط .

ًّا مثل  ✦ المصائد اآلستراتيجرافية: قد تتغيّر السحنات الرسوبية جانبي

التغيّر التدريجي للرمل إلى طفل أو وجود الرمال في صورة ألسنة 

أو عدسات رسوبية (كالتي تتكّون في األصل على جوانب األنهار 

بالتبادل point bars)  داخل سحنات غير منفذة ما يسّد الطريق 

أمام النفط لمواصلة الهجرة الجانبية ويتجّمع في الجزء المسامي 

من الطبقة .
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3.2 التنقيب على النفط

اشرح للطالب أن استنتاج التراكيب تحت السطحية يجعلنا نحدد 

التراكيب الصالحة لتراكم النفط ومن ثم الحفر الستخراجه . ومراحل 

التنقيب تبدأ أوال بعمل مسح جيولوجي للمنطقة وتعيين التراكيب 

التي قد تمتد تحت السطح ورسم خرائط للمنطقة لالستعانة بها . 

يلي ذلك المسح الجيوفيزيائي لقدرته على رسم التراكيب التحت 

سطحية باستخدام طرق شتى مثل الطرق الزلزالية (السيزمية) التي 

تتم بإحداث هزة أرضية تنعكس موجاتها بسرعاتها المختلفة من 

طبقات األرض ما يساعد على تعيين التراكيب التحت سطحية . قياس 

اختالف مغناطيسات الصخور أو جاذبيتها أو مقاومتها الكهربائية 

باستخدام أجهزة خاصة مثل الماجنيتوميتر أو الجرافيميتر أو أجهزة 

قياس المقاومة الكهربية يساعد أيًضا  في تحديد التراكيب التحت 

سطحية لذا تستخدم الطرق الجيوفيزيائية المغناطيسية والجاذبية 

والكهربية في التنقيب عن النفط .

1.3.2 طرائق التنقيب عن النفط

عّرف الطالّب بالطرائق المختلفة للتنقيب عن النفط .

فّسر لهم أّن المسح الجيولوجي يتّم بواسطة تقنيات وأدوات محّددة ، 

وأنّه يتطلّب إجراء دراسات واسعة ودقيقة بُغية تحديد العناصر 

الجيولوجية وأنواع الصخور وتراكيبها المختلفة ، باإلضافة إلى رسم 

الخرائط الجيولوجية ودراسة سماكة الطبقات المخّزنة للنفط .

اُذكر أّن المسح الجيوفيزيائي يلي المسح الجيولوجي ويعتمد بشكل 

خاّص على خواّص الخامات أو الصخور ، كما أنّه يقوم على دراسة 

الطبقات المتواجدة تحت سطح األرض بهدف تحديد الثروات 

النفطية فيها .

وّضح لهم أّن هذا المسح يتضّمن أربع طرائق أساسية .

فّسر لهم أّوًال الطريقة الزلزالية أو السيزمية التي تقوم على توجيه 

موجات مرنة تنتقل في الصخور ثّم قياس الزمن المقطوع النكسار 

الموجات السيزمية أو انعكاسها ووصول الطاقة المنعكسة إلى 

أجسام مدفونة تحت األرض في طبقاتها .

ِاشرح لهم ثانيًا طريقة الجاذبية التي تكمن في قياس التغيُّرات في 

قّوة جاذبية األرض انطالقًا من دراسة التغيُّرات في جذب الصخور 

لألجسام والكتل فوق سطحها . اُذكر أّن هذه الدراسة تعتمد على 

الجرافيمتر وهو عبارة عن أداة تساعد في التعّرف على وجود 

تراكيب جيولوجية في مكان ما .

وّضح لهم ثالثًا الطريقة المغناطيسية التي تقوم على قياس التغيُّرات 

في مجال مغناطيسية األرض التي يعود سببها إلى اختالف التراكيب 

الجيولوجية فيها . أشر إلى أّن دراسة هذه التراكيب وتحديًدا 

الطيات والصدوع تساعد في تحديد أماكن وجود النفط . ويُستخَدم 

الماجنيتومتر في هذه الطريقة لتحديد سماكة الطبقات الرسوبية التي 

تختزن النفط . عّرفهم أخيًرا بالطريقة الكهربائية التي تعتمد على قياس 

مقاومة الصخور والتربة للتيار الكهربائي . 
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قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 تقييم ملف األداء

اطلب إلى الطّالب إعداد جدول مقارنة ألنواع المصائد النفطية  ✦

وأهّمية كّل منها وتوضيح المفاهيم بأشكال توضيحية .

إعداد تقرير عن المفهوم العلمي وطريقة تنفيذ الطريقة الزلزالية  ✦

(السيزمية) في التنقيب عن النفط .

إجابة أسئلة مراجعة الدرس 2

(أ) طبقة صخرية تتميّز بمسامية  ونفاذية عاليتين ، ما يسمح . 1

للصخر باحتواء النفط في داخله .

(ب) تركيب جيولوجي يشتمل على الصخر الخّزان والغطاء 

ًّا أم  الصخري بطريقة توافق منع استمرار هجرة النفط سواء عمودي

ًّا . على سبيل المثال ، المصيدة الطيّة أو مصيدة عدم التوافق . أفقي

(أ) المصيدة الطية  Fold Trap: هي كناية عن طيّة أو ثنية محدبة ، . 2

وتتّصف قّمة هذه الطيّة بأقّل قيمة للضغط ، فتسمح بتجّمع النفط 

فيها .

المصيدة القبوية Dome Trap: تعتبر القباب أحد أنواع الطيات 

المحدبة حيث تميل الطبقة في جميع االتجاهات بالتساوى بعيدا 

عن المحور ، وهى تعتبر مصائد ممتازة للنفط وخصوًصا القباب 

الملحية التي تغلب على مكامن النفط في الكويت .

نت بسبب صدع ذي تباعد  المصيدة الصدعية  Fault Trap: تكوَّ

طبقي يكفي ألن يضع صخور غير منفذة على أحد جانبي الصدع 

مقابلة لصخور الخّزان على الجهة األخرى من الصدع ، ما يؤدّي 

إلى منع استمرار هجرة النفط .

مصيدة عدم التوافق  Unconformity Trap: ينتج توقّف 

الترسيب ما يُسّمى بأسطح عدم التوافق . إّن وجود هذه األسطح 

بين الطبقات الصخرية يساعد في تشّكل مصيدة نفطية تسمح 

بوضع صخور خّزان تنتمي لعصر جيولوجي معيّن في تماس مع 

صخور غير منفذة تعود لعصر آخر .

(ب) عبارة عن دراسة التكوين الجيولوجي تحت سطح األرض . 

تعتمد هذه التقنيّة على إجراء تفجير في حفر أسطوانية ، فتتولّد 

عنها اهتزازات أرضية تنتقل إلى باطن األرض على شكل 

ل  موجات صوتية (سيزمية) تنتشر في جميع االتّجاهات . تسجِّ

االنعكاسات بواسطة أجهزة حّساسة سريعة االستجابة لحركة 

األرض تُسّمى الجيوفونات Geofones . أهداف هذه الطريقة 

هي حساب سرعة الموجات الصوتية ، ومعرفة عمق الطبقات 

ومعلومات مهّمة كالتراكيب الجيولوجية وخصائص الصخور 

ومؤّشرات على تجّمعات النفط .

الطرق الزلزالية (السيزمية) ، الجاذبية ، المغناطيسية ، الكهربائية. 3
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 84 إلى ص 87 األهداف:
يعّرف أنواع الحفر . ✦

يعّرف أجزاء منصة الحفر . ✦

âjƒμdG ‘ §ØædG 3 ¢SQódG

م وحفِّز . 1 قدِّ

1.1 تمهيد
وجه نظر الطالب إلى أنه لتثبيت لوحة على حائط ، تثقب الحائط 

بمثقاب يتكون من رأس معدنية مسننة مصنوعة من سبيكة صلبة حادة 
مقاومة للتآكل متصلة بقضيب متصل بموتور كهربى يدير القضيب 

ومن ثم المثقاب . حفر اآلبار ال يختلف كثيًرا عن ذلك. كلف 
الطالب بمراجعة الشكل (92) للتعرف على أجزاء نظام حفر آبار 

النفط وراجع معهم وصف األجزاء: برج الحفر ، أنابيب الحفر ، رأس 
الحفر (الدقاق) ، طين الحفر واعرض صوًرا أو فيلًما إذا توفر ذلك .

2.1 اختبر فهمك
اُعرض فيلًما مناسبًا عن حفر اآلبار ، ثّم اسأل الطّالب:

لماذا تحصر مخاريط رأس الدقاق المسننة تجويف مركزى؟ (حتى  ✦
يسمح بمرور طين الحفر ونقل فتات الصخور الناتج عن الحفر .)

ما فائدة طين الحفر؟ (إدارة الدقاق في بعض أنواع الحفر (الثابت) ، ترطيب  ✦
درجة حرارة الدقاق التي ترتفع نتيجة االحتكاك أثناء الحفر .)

ما فائدة برج الحفر؟ (تثبيت أعمدة الحفر عموديًّا ووصلها بعضها ببعض ،  ✦
ثّم دفعها إلى أسفل بطريقة لولبية وإدارة الدقاق في الحفر الدوار .)

علِّم وطبِّق . 2

1.2 الحفر واستخراج النفط
قبل البدء بشرح مفهوم الحفر ، ِاسأل الطّالب:

ما فائدة تثقيب نهاية أنبوب الحفر؟ (للسماح بالنفط بدخول األنبوب .) ✦

كيف يتم الثقيب؟ (بتوجيه طلقات متفجرة في جميع االتجاهات .) ✦

لماذا يضاف احيانا كّمية من حمض الهيدروكلوريك في الطبقات  ✦
الجيرية؟ (لزيادة نفاذية الصخور .)

توسَّع في شرح مفهوم الحفر للطّالب مشيًرا إلى أنّه عبارة عن  ✦
إيجاد طريق يصل بين صخر الخّزان وسطح األرض الستخراج 
ر لهم أّن الحفر يتّم عن طريق رأس مسنّن كالمثقاب  النفط . فسِّ

يُسّمى الدقاق ويكون مثبت بنهاية أنابيب الحفر أسفل البئر . يتّم 
إدارة الدقاق بطريقتين:

(أ) عن طريق إدارته من فوق منصة الحفر( بطريقة كهربائية غالبًا) 
وقد تدور معه أنابيب الحفر . هذه الطريقة تُسمى الحفر الدوار .

(ب) عن طريق إدارته تحت تأثير ضغط سائل الحفر الذي يتم ضّخه 
بشدة ألسفل البئر . من خالل هذه الطريقة ال يتم إدارة مواسير الحفر 

مع الدقاق ذاتها ولذا يُسمى الحفر الثابت .
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أِشر إلى الطّالب أنّه بحسب اتجاه أنابيب الحفر نحو صخر  ✦

الخّزان يمكن تصنيف الحفر إلى ثالثة أنواع هي الرأسي والمائل 

واألفقي . في الواقع تبدأ جميع أنواع الحفر باتجاه رأسي . وإذا 

استمر على ذلك النحو حتى الوصول إلى الطبقة المنتجة (الخّزان) 

فيُسمى حفر رأسي . أحيانًا وبسبب ظروف طوبوغرافية أو الحاجة 

لحفر أكثر من بئر للوصول إلى طبقة الخّزان، تكون بعض مواقع 

ًّا عن النقطة المراد الوصول  الحفر على سطح األرض بعيدة نسبي

إليها في صخر الخّزان ، وبالتالي يتم توجيه الحفر بحيث تميل 

المواسير عن الوضع الرأسي للوصول مباشرة إلى صخر الخّزان 

ا أو  وهذا يسمى الحفر المائل . أحيانًا ، توجد طبقات صلبة جدًّ

تراكيب أو جدد نارية تعيق الحفر بالطريقتين السابقتين ، فيتم 

ًّا حتى عمق  االبتعاد عن موقع البئر إلى مكان مناسب والحفر رأسي

ًّا  مقابل لطبقة الخّزان ثم توجيه المواسير لتخترق الطبقات أفقي

للوصول إلى تجمع النفط ، وهذا يسمى الحفر األفقي .

معلومات إثرائية

بدأت رحلة البحث والتنقيب عن الذهب األسود في الكويت

عام 1913 بإجراء أّول مسح جيولوجي في الكويت من قبل البحرية 

الملكية البريطانية التي تمّكنت من العثور على بقع نفطية متسّربة في 

منطقتي بحرة وبرقان . 

2.2 أجزاء منّصة الحفر

تتألّف منصة الحفر من جزء مسطح ، كخشبة المسرح ، ذي فتحة 

مركزية يُثبَّت عليها برج الحفر ، وأجهزة قياس األعماق ، ومولّدات 

كهربائية ، ومضخة لسائل الحفر ، ومنخل هّزاز الستخالص كسرات 

الصخور المحمولة مع سائل الحفر ، ومكان إلجراء تحليل بسيط 

لعيّنات الكسرات الصخرية لوصف نوعها واختبار إن كانت تملك 

شواهد نفطية . وبالقرب من المكان ، توجد مخازن ألنابيب الحفر . 

ومن أهّم أجزاء منصة الحفر ، نذكر:

برج الحفر Reg: هو عبارة عن أعمدة صلبة مشكلة كهيكل  ✦

مخروطي فوق فتحة قاعدة الحفر تحفظ أنابيب الحفر في وضع 

رأسي أثناء الحفر ، وفيها أيًضا محّرك إلدارة أنابيب الحفر في 

حالة الحفر الدوار .

أعمدة الحفر Drilling Tubes: هي أنابيب أسطوانية معدنية صلبة  ✦

محززة قرب الفوهات لتسمح بربط مواسير جديدة مع استمرار 

الحفر .

رأس الحفر (الدقاق) Bit: هو رأس أسطواني مثبت فيه ثالثة  ✦

تروس حادة من سبائك عالية الصالدة مثل الكاربيد أو أسنان من 

األلماس التجاري . هذه التروس تميل قليًال ألعلى على محور 

األسطوانة لتسمح بتكسير الصخور أثناء الحفر ليسهل نقلها 

ألعلى بواسطة تيار سائل الحفر .
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سائل أو طين الحفر Drilling Mud: هو سائل ذو لزوجة عالية  ✦

تسمح له بحمل الفتات الصخري ألعلى . يتكّون هذا السائل أساًسا 

من خليط من المياه مع نوع من المعادن الطينية اسمه العلمي 

ًّا بالبينتونيت  مونتموريلونيت Montmorillonite يُعرف تجاري

Bentonites باإلضافة إلى بعض المعالجات الكيميائية . يتميّز هذا 

المعدن بقابليته على االنتفاخ عند خلطه بالمياه في قوام يسمح 

بحمل الفتات الصخري . ومن فوائد ضخ طين الحفر أيًضا أنه يبّرد 

الدقاق وأنابيب الحفر .

تبطين البئر Well Casing: يتّم تبطين البئر بأنبوب فوالذي يتّم  ✦

إنزاله من قّمة البئر إلى قاعه ، يُسّمى أنبوب البطانة ، وذلك عند 

وصول الحفر إلى أعماق معيّنة . وظيفة هذا األنبوب: هي ضّخ 

نوعيّة خاّصة من اإلسمنت بين جدار البئر وأنبوب البطانة . يمنع 

هذا األنبوب انهيار البئر ، ويمنع ضياع الطين أثناء صعوده إلى 

سطح األرض . كذلك يمنع هذا األنبوب تسّرب المياه الجوفية من 

طبقات األرض إلى البئر .

فقرة إثرائية
تأثير حرق آبار النفط في الكويت

إّن حرق آبار النفط في الكويت قد انعكس سلبًا على حياة الكائنات 

الحيّة كافّة . إذ إنّه قد تسبّب بتلّوث البيئة هواءً وماءً وتربةً . فالغازات 

الّسامة والدخان المتصاعد من الحرق أدى إلى انبعاث مرّكبات سامّة 

مضّرة بصّحة اإلنسان ومنها غازات أّول وثاني أكسيد الكربون . 

عالوًة على ذلك ، تسبّب تلّوث المياه من جّراء النفط بخلل في 

السلسلة الغذائية بعد أن قضى على الكائنات البحرية . هذا باإلضافة 

إلى تلّوث المياه الجوفية . أمّا التربة فقد زادت ملوحتها وباتت غير 

صالحة للحياة النباتية والحيوانية نتيجة تكّون بحيرات نفطية فيها .
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فقرة إثرائية
التأثيرات البيئية للنفط

بالرغم من الفائدة العظيمة للنفط كمصدر للطاقة إال أنه يضر بالبيئة 

في بعض األحيان . ما صور أضرار النفط بالبيئة؟

يؤثِّر استخراج النفط بالقرب من الشواطئ على الكائنات البحرية الحية وبيئتها ،  ✦

كما قد يقتل النباتات البحرية التي تحتاجها الكائنات البحرية للحياة .

تؤثر نفايات الزيت الخام والوقود المقطَّر التي تنتشر من حوادث ناقالت البترول  ✦

دة بالموت والفناء في أالسكا ،  بطريقة كارثية على بيئة الكائنات الحية المهدَّ

وجزر جاالباجوس وأسبانيا ، والعديد من األماكن األخرى .

CO في الغالف الجّوي ،   ✦
2
يتسبّب إحراق النفط في انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

وهذا ما يساهم في ظاهرة االحتباس الحراري .

قيم وتوسع . 3
1.3 ملّف تقييم األداء

دع الطّالب يجمعون معطيات عن إنتاج حقول النفط األساسية  ✦
في دولة الكويت في السنوات الخمس األخيرة ، من خالل 

البحث عبر شبكة اإلنترنت والكتب العلمية في مكتبة المدرسة ، 
وينظّمون هذه المعطيات في جدول ، ثّم يمثّلونها في رسوم 

بيانية .

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 3

الحفر الرأسي ، الحفر المائل ، الحفر األفقي. 1

برج الحفر ، أنابيب الحفر ، رأس الحفر (الدقاق) ، طين الحفر ، . 2

تبطين البئر ، التثقيب بأنبوب الحفر
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أ. 1

ب. 2

د. 3

د. 4

ج. 5

أ. 6

د. 7

ب. 8

د. 9
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النفط: سائل كثيف ، قابل لالشتعال ، لونه بنّي قاتم . 1

أو بنّي مخضرّ ، ويوجد في الطبقة العليا من القشرة 

ن النفط من المركبات الهيدروكربونية . األرضية . ويتكوَّ

ن سائًال . 2 طين الحفر: موادّ كيميائية ممزوجة بالماء لتكوِّ

غليظًا ، يُضّخ خالل عمليّة الحفر بواسطة مضّخات 

ضخمة عبر التجويف داخل أنابيب الحفر ، ليصل إلى 

رأس الحفر . ثّم يندفع من قاع البئر إلى السطح حامًال 

معه الفتات الصخري الناتج عن عمليّة الحفر .

صخر الخزان هو الصخر المسامي  الذي يهاجر إليه . 3

النفط حيث يتراكم داخله .

المصيدة النفطية تكون مؤلفة من صخور الخّزان . 4

وصخور الغطاء وتركيب صخري .

المسح الجيولوجي: تتم فيه دراسة التراكيب الصخرية . 5

وشواهد العصور الجيولوجية واألحافير الكامنة داخل 

الصخور الرسوبية ، وإجراء عملية التطابق الزمني 

للصخور واألحافير ، ورسم الخرائط الجيولوجية ، 

وإنشاء خطوط الكونتور الجوفية ، وتحديد مناطق 

الطيّات الصخرية المحدبة والمقعرة ، وسمك بعض 

الطبقات الرسوبية ، وإعداد تقرير شامل عن المنطقة .

المسح السيزمي الجيوفيزيائي: عبارة عن دراسة التكوين . 6

الجيولوجي تحت سطح األرض . تعتمد هذه التقنيّة على 

إجراء تفجير في حفر أسطوانية ، فتتولّد عنها اهتزازات 

أرضية تنتقل إلى باطن األرض على شكل موجات 

ل  صوتية (سيزمية) تنتشر في جميع االتّجاهات .تسجِّ

االنعكاسات بواسطة أجهزة حّساسة سريعة االستجابة 

لحركة األرض تُسّمى الجيوفونات Geofones . أهداف 

هذه الطريقة هي حساب سرعة الموجات الصوتية ، 

ومعرفة عمق الطبقات ومعلومات مهّمة كالتراكيب 

الجيولوجية وخصائص الصخور ومؤّشرات على 

تجّمعات النفط .

الحفر الدوار (الرحوي): يتم خالله توليد عزم دوران من السطح . 7

ليتمكن من إدارة الدقاق المركب في نهاية أنبوب الحفر لثقب 

الصخور ويتم استخدامه في الحقول البحرية وفي الحقول 

البرية .

رأس الحفر(الدقاق): مصنَّع بأشكال هندسية مختلفة ، وله . 8

حواّف حادّة مصنوعة من سبائك معدنية شديدة الصالدة أو 

من األلماس المصنع تعمل على تفتيت الصخور . هو مجوَّف 

يحتوي على فتحات في األسفل تسمح باندفاع طين الحفر 

عبره إلى تجويف الحفرة .

صخر الغطاء: يتألّف من طبقة صخرية غير منفذة تقع في أعلى . 9

الصخر الخّزان مانعة الهجرة العمودية للنفط . مثال على ذلك 

، الطين الصفحى وصخور الجبس واألنهيدريت ، وبعض 

الصخور الملحية والنارية .

10 . Perforation جهاز التثقيب: جهاز يعمل على ثقب بطانة البئر

بتوجيه طلقات متفّجرة في االتّجاهات كلّها .
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النظرية الالعضوية: ال تفترض أصل عضوي للنفط . . 1

وأمثلة عليها: (أ) نظرية برشلوت: والتي تقول بأن 

األسيتيلين (المنتج عند تفاعل الماء مع الكبريتيدات) قد 

تحول إلى النفط بفعل الحرارة والضغط . (ب) نظرية 

لبنتس: والتي نصت على أن النفط قد تكون من المواد 

الهيدروكربونية المندفعة أثناء النشاط البركانى .

النظرية العضوية: أما هذه النظرية فتفترض أن النفط قد 

تكون نتيجة تحلل العوالق البحرية وانطمارها تحت 

المواد الرسوبية في مياه القاع الفقيرة باألكسجين (بيئة 

مختزلة) محكومة بعوامل عدة مثل الضغط والحرارة 

ونشاط البكتريا الالهوائية والمواد المشعة وفي وجود 

بعض العوامل المساعدة التي تنشط عملية التحلّل .

النفط الخفيف: ويتصف بانخفاض الوزن النوعى ، واللون . 2

المخضر ، واللزوجة المنخفضة ، ويطلق عليه النفط 

البرافينى . النفط الثقيل (األسفلتي): ويتصف بارتفاع 

الوزن النوعى ، واللون األسود ، واللزوجة العالية .

المصيدة الطية: هي كناية عن طيّة محدبة ، وتتّصف قّمة . 3

هذه الطيّة بأقّل قيمة للضغط ، فتسمح بتجّمع النفط فيها. 

نت  المصيدة الصدعية: تكوَّ

بسبب صدع ذي تباعد طبقي يكفي ألن يضع صخور 

غير منفذة على أحد جانبي الصدع مقابلة لصخور 

الخّزان على الجهة األخرى من الصدع ، ما يؤدّي إلى 

منع استمرار هجرة النفط .

الطريقة الزلزالية (السيزمية): عبارة عن دراسة التكوين . 4

الجيولوجي تحت سطح األرض . تعتمد هذه التقنيّة على 

إجراء تفجير في حفر أسطوانية ، فتتولّد عنها اهتزازات 

أرضية تنتقل إلى باطن األرض على شكل موجات 

ل  صوتية (سيزمية) تنتشر في جميع االتّجاهات . تسجِّ

االنعكاسات بواسطة أجهزة حّساسة سريعة االستجابة 

لحركة األرض تُسّمى الجيوفونات Geofones . الطريقة 

المغناطيسية: تُستخَدم هذه الطريقة لقياس قّوة المجال 

المغناطيسي لألرض من مكان آلخر ، واتّجاهه بواسطة 

جهاز الماجنيتومتر Magnetometer حيث يستدّل على 

توّزع الصخور ، النارية وكثافة الصخور الرسوبية ، ثم 

استنتاج التراكيب الجيولوجية الجوفية .

»ª∏©dG í∏£°üªdG :É©HGQ

هجرة النفط. 1

النظرية العضوية. 2

المصيدة النفطية. 3

التنقيب عن طريق المسح الجيولوجي. 4

الطريقة المغناطيسية في التنقيب بالمسح الجيوفيزيائى .. 5

طين الحفر .. 6

ôcPG :É°ùeÉN

الميثان ، اإليثان ، البروبان .. 1

رأسي ، مائل ، أفقي .. 2

سيزمي ، مغناطيسي ، جاذبية ، كهربائي. 3

انظر الخريطة الواردة في افتتاحية الدرس األّول ص 93 من . 4

كتاب الطالب .
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الصخر الخّزان  Reservoir Rock: يتألّف من طبقة . 1

صخرية تتميّز بمسامية ونفاذية عاليتين ، يسمحان 

للصخر باحتواء النفط في داخله ، كما هي الحال 

في الحجر الرملى والحجر الجيرى المتشقق ، 

والكونجلوميرات المسامي .
صخر الغطاء  Cap Rock: يتألّف من طبقة صخرية  ✦

غير منفذة تقع في أعلى الصخر الخّزان مانعة الهجرة 

العمودية للنفط . مثال على ذلك ، الطين الصفحى 

وصخور الجبس واألنهيدريت ، وبعض الصخور الملحية 

والنارية .

تركيب صخري  Rock Structure: هو تركيب  ✦
جيولوجي يشتمل على الصخر الخّزان والغطاء الصخري 
ًّا أم  بطريقة توافق منع استمرار هجرة النفط سواء عمودي

ًّا . على سبيل المثال ، المصيدة الطيّة أو مصيدة عدم  أفقي

التوافق .

المصيدة الطية  Fold Trap: هي كناية عن طيّة أو ثنية . 2

محدبة ، وتتّصف قّمة هذه الطيّة بأقّل قيمة للضغط ، 

فتسمح بتجّمع النفط فيها .
المصيدة القبوية  Dome Trap: تعتبر القباب أحد أنواع  ✦

الطيات المحدبة حيث تميل الطبقة في جميع االتجاهات 

بالتساوى بعيدا عن المحور ، وهى تعتبر مصائد ممتازة 
للنفط وخصوصا القباب الملحية  التي غلب على مكامن 

النفط في الكويت .

نت بسبب صدع  ✦ المصيدة الصدعية  Fault Trap: تكوَّ
ذي تباعد طبقي يكفي ألن يضع صخور غير منفذة على 

أحد جانبي الصدع مقابلة لصخور الخّزان على الجهة 

األخرى من الصدع ، ما يؤدّي إلى منع استمرار هجرة 
النفط .

مصيدة عدم التوافق  Unconformity Trap: ينتج توقّف  ✦

الترسيب ما يُسّمى بأسطح عدم التوافق . إّن وجود هذه 
األسطح بين الطبقات الصخرية يساعد في تشّكل مصيدة 
نفطية تسمح بوضع صخور خّزان تنتمي لعصر جيولوجي 

معيّن في تماس مع صخور غير منفذة تعود لعصر آخر .

3 . :Seismic Method  (السيزمية) الطريقة الزلزالية

عبارة عن دراسة التكوين الجيولوجي تحت سطح 

األرض . تعتمد هذه التقنيّة على إجراء تفجير في حفر 

أسطوانية ، فتتولّد عنها اهتزازات أرضية تنتقل إلى باطن 

األرض على شكل موجات صوتية (سيزمية) تنتشر في 

ل االنعكاسات بواسطة أجهزة  جميع االتّجاهات . تسجِّ

حّساسة سريعة االستجابة لحركة األرض 

تُسّمى الجيوفونات Geofones . أهداف هذه الطريقة هي 

حساب سرعة الموجات الصوتية ، ومعرفة عمق الطبقات 

ومعلومات مهّمة كالتراكيب الجيولوجية وخصائص الصخور 

ومؤّشرات على تجّمعات النفط .
✦   :Gravitational Method  طريقة الجاذبية

تعتمد على االختالف الطبيعي لقّوة الجاذبية األرضية للمكّونات 

المختلفة للقشرة األرضية (فوق سطح األرض) . إذ تختلف 

الجاذبية األرضية من مكان إلى آخر طبًقا الختالف كثافة 

الصخور تحت سطح األرض . يتّم قياس الجاذبية بأجهزة تُسّمى 

الجرافيمترات Gravimeters ، وهي أدوات لقياس التفاوت في 

قّوة الجاذبية بين الصخور العالية والمنخفضة الكثافة ومن خالل 

د وجود تراكيب  قراءة رسم خريطة تغيّرات الجاذبية التي تحدِّ

جيولوجية معيّنة تحت سطح األرض .

✦ :Magnetic Methods  الطريقة المغناطيسية

تُستخَدم هذه الطريقة لقياس قّوة المجال المغناطيسي لألرض 

Mag- من مكان آلخر ، واتّجاهه بواسطة جهاز الماجنيتومتر

netometer حيث يستدّل على توّزع الصخور النارية وكثافة 

الصخور الرسوبية ، ثم استنتاج التراكيب اإلقليمية الجوفية .
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الطريقة الكهربائية  Electrical Method: تسهِّل هذه  ✦

الطريقة تحديد عمق صخور القاعدة بسبب ارتفاع 
المقاومة النوعية . تعتمد هذه الطريقة على اختالف 

قياسات المقاومة النوعية الكهربائية بين أنواع الصخور 
المختلفة . فعلى سبيل المثال ، مقاومة الصخور الرسوبية 

محدودة ، أمّا الصخور الجيرية واألنهيدريت فتتميّز 
بمقاومتها النوعية الكهربائية العالية .

4 .
برج الحفر  Reg: يُستخَدم في عمليّة تثبيت أعمدة الحفر  ✦

ًّا ووصلها بعضها ببعض ، ثّم دفعها إلى أسفل  عمودي
بطريقة لولبية .

أعمدة الحفر  Drilling Tubes: هي أعمدة معدنية صلبة  ✦
فة تسمح بمرور طين الحفر داخلها . مجوَّ

رأس الحفر(الدقاق)  Bit: مصنَّع بأشكال هندسية مختلفة ،  ✦
وله حواّف حادّة مصنوعة من سبائك معدنية شديدة 

الصالدة أو من األلماس المصنع تعمل على تفتيت 
الصخور . هو مجوَّف يحتوي على فتحات في األسفل 

تسمح باندفاع طين الحفر عبره إلى تجويف الحفرة .

طين الحفر  Drilling Mud: هو عبارة عن موادّ كيميائية  ✦
ن سائًال غليظًا . يُضّخ الطين خالل  ممزوجة بالماء لتكوِّ

عمليّة الحفر بواسطة مضّخات ضخمة عبر التجويف 
داخل أنابيب الحفر ، ليصل إلى رأس الحفر . ثّم يندفع من 

قاع البئر إلى السطح حامًال معه الفتات الصخري الناتج 
عن عمليّة الحفر .

تبطين البئر  Well Casing: يتّم تبطين البئر بأنبوب  ✦
فوالذي يتّم إنزاله من قّمة البئر إلى قاعه ، يُسّمى أنبوب 

البطانة ، وذلك عند وصول الحفر إلى أعماق معيّنة . 
وظيفة هذا األنبوب هي ضّخ نوعيّة خاّصة من اإلسمنت 
بين جدار البئر وأنبوب البطانة . يمنع هذا األنبوب انهيار 
البئر ، ويمنع ضياع الطين أثناء صعوده إلى سطح األرض . 

كذلك يمنع هذا األنبوب تسّرب المياه الجوفية من 
طبقات األرض إلى البئر . وقبل البدء بمرحلة حفر جديدة 

للبئر ، يتّم وصل أنبوب التبطين ، بعد تثبيته باإلسمنت ، 
برأس البئر تحت منّصة الحفر . ويتألّف رأس البئر من 

مجموعة من الوصالت والصّمامات التي تتّصل بجهاز 
مانع لالنفجار ، يمنع خروج الغاز أو النفط أو الماء أثناء 

الحفر ، إلى أن تتّم عمليّات الحفر والتبطين بشكل كامل .

✦  :Perforation Drilling Tube  التثقيب بأنبوب الحفر
بعد التأّكد من الوصول إلى الطبقات الحاوية للنفط ، 

تتّم عملية ثقب بطانة البئر بتوجيه طلقات متفّجرة في 
االتّجاهات كلّها باستخدام جهاز التثقيب . وقد تتّم عملية 

التثقيب عند عمقين مختلفين في البئر نفسها ، وبهذا 
تصبح البئر مزدوجة اإلنتاج .

äÉfÉ«ÑdG ÖàcG :É©HÉ°S

راجع الشكل المماثل في الدرس األول .. 1

راجع الشكل المماثل في الدرس الثالث .. 2

راجع أشكال الدرس الثاني .. 3
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دروس الفصل

الدرس 1: المياه الجوفية

دع الطّالب يتفّحصون صورة افتتاحية الفصل ويجيبون عن األسئلة 

التالية:

ح في الصورة؟ (مياه األمطار) ✦ ما هو مصدر المياه الجوفية الموضَّ

برأيك ، هل هناك مصادر أخرى للمياه الجوفية؟ (نعم ، مياه الصهير  ✦
والمياه المقرونة)

كيف تتكّون المياه الجوفية؟ وأين تختزن؟ (تتخلّل المياه الجوفية إلى  ✦
داخل التربة وتختزن في الصخور .)
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Definition of Ground Water

           
.          

2 .Sources of Ground Water  á«aƒ÷G √É«ŸG QOÉ°üe
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         :  
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عدد الحصص: 1

كتاب الطالب: من ص 102 إلى ص 104

م وحفِّز . 1 قدِّ
1.1 تنشيط المعلومات السابقة

اُعرض فيلًما عن دورة الماء، ثّم اسأل الطالب:
عندما ينزل المطر كيف يتوزع الماء عندما يصل سطح األرض؟  ✦

(جزء يتبخر ، جزء يجري على األرض كجداول وأنهار (ماء جاٍر) ، جزء يتسرب 
داخل القشرة األرضية .)

ما تصنيفك للماء المتسرب داخل األرض؟ (ماء جوفي) ✦

هل تتوقع مصادر أخرى للماء الجوفي غير ماء المطر؟ (بخار الماء ،  ✦
مياه األمطار .)

علِّم وطبِّق . 2

هل كل الماء الجوفي صالح للشرب؟ (ليس كل الماء الجوفي صالح 

للشرب .) لماذا؟ الماء المقرون يكون غني عادة بأمالح المعادن حتى ماء المطر 

المتسرب لتحت سطح األرض فإنه في بعض األحوال قد يذيب في طريقه أمالح 

الصخور ويصبح عالي الملوحة بدرجات متفاوتة .

لمعرفة أقسام الماء الجوفي تبًعا لملوحتها، انصح الطالب مراجعة 

ذلك في الجدول الموضح في الدرس ثم اختبرهم فيه .

معلومات إثرائية

المياه الجوفية Ground water هي المياه المتواجدة تحت سطح 

األرض . يُسّمى أعلى مستوى تصل إليه المياه تحت سطح األرض 

مستوى المياه الجوفية Water Table ، وعادة ما يكون موازيًا 

لتضاريس األرض . وينقسم إلى مستوى دائم وهو المستوى الذي 

ًّا من  تتواجد فيه المياه طوال العام ، ومستوى متغيّر وهو أعلى نسبي

مستوى المياه الجوفية الدائم وتصل إليه المياه في المواسم المطيرة 

لمنطقة التشرب فحسب . تُسّمى الطبقة الحاملة للمياه والتي تتميز 

 . Aquifer بقدر عاٍل من المسامية والنفاذية خزان المياه الجوفى

ينقسم خزان المياه الجوفية إلى نوعين أساسيين: خزان محدود 

Confined Aquifer وفيه تحد طبقة الخزان طبقات غير منفذة من 

أعلى وأسفل . أما الخزان الذي ال تحده طبقات غير منفذة فيُسمى 

 . Unconfined Aquifer خزان غير محدود

األهداف:
يذكر مصادر المياه األرضية (الجوفية) . ✦

يذكر التكوينات الصخرية الحاوية للمياه  ✦
الجوفية في الكويت .

ِّرة في تحديد نوع المياه  ✦ يعّدد العوامل المؤث
األرضية .

á«aƒ÷G √É«ŸG 1 ¢SQódG
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مالحظة:
نقترح على المعلّم استخدام فقرة "المعلومات اإلثرائية" الواردة في  ✦

الصفحتين 93 و 94 من كتاب المعلّم لشرح الفقرتين 3 و 4 الواردتين 
في كتاب الطالب صفحة 94 .

          :  
.  

         :  
 .   

3 . á«°VQC’G √É«ª∏d ájhÉ◊G ájôî°üdG äÉæjƒμàdG
âjƒμdG ‘ (á«aƒ÷G)

Rock Constituents Containing Ground Water in 
Kuwait
           
        

:
        :   

.   
        :   

.       

4 .âjƒμdG ≈a (á«aƒ÷G) á«°VQC’G √É«ŸG á«Yƒf
Quality of Ground Water in Kuwait
           

:

        

 1  

 10 ñ 1  
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:          
1 ..    
2 ..         
3 .          

           ) . 
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4 ..      
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مواصفات خزان المياه الجوفية المثالي: ✦

يكون من النوع المحدود .• 

يكون في صورة تقعر ضحل .• 

ال يوجد وسائل لتسرب المياه مثل الفواصل .• 

ينكشف أحد أطرافه فوق سطح األرض في منطقة تسمى منطقة • 

التشرب .

تقع منطقة التشرب في منطقة مطيرة أو بالقرب من بحيرة عذبة • 

أو نهر لتمّد الخزان بالمياه .

يجب أن تكون منطقة التشرب عالية بالقدر الذي يسمح بتوليد • 

ضغط ارتوازي .

الفرق بين اآلبار والينابيع وأنواعها: ✦

يتم استخراج المياه الجوفية عن طريق حفر اآلبار . وفي أحوال 

ًّا فوق سطح األرض في صورة ينابيع . أخرى ، قد تتدفق المياه طبيعي

أنواع اآلبار: ✦

البئر االعتيادي Normal Well: هو بئر تقع فوهته في مستوى أعلى 

من منطقة التشرب (مستوى الضغط االرتوازي) ومن ثم يستلزم 

استخدام مضخة لدفع المياه إلى سطح األرض .

البئر االرتوازي Artesian Well: هو بئر تقع فوهته في مستوى 

منخفض عن مستوى الضغط االرتوازي (منخفض عن منطقة 

ًّا من البئر بدون الحاجة إلى  التشرب) ومن ثم تخرج المياه تلقائي

استخدام مضخة .

الينابيع: ✦

الينبوع هو عبارة عن تدفق مياه سطح األرض بصورة طبيعية نتيجة 

تقاطع الطبقة الحاملة للمياه مع سطح ألرض . فمثًال ، إذا انخفض قاع 

الوادي حتى طبقة الخزان ، تتدفق المياه في الوادي وتُسمى الينابيع 

ينابيع وديان . أمّا إذا تقاطع انحدار األرض مع طبقة الخزان ، تتدفق 

المياه من هذه النقطة على المنحدر ، فتكون ينابيع الطبقات . في حال 

وجود صدع ، قد يتسبب الصدع في وضع طبقة غير منفذة مقابل 

طبقة الخزان فتتراكم المياه وتتسرب ألعلى خالل الصدع ، فيُسمى 

هذا النوع ينبوع الصدع . قد تُسّمى الينابيع معدنية إذا كانت المياه 

تحتوي على أمالح مذابة ، أو حارة إذا كانت المياه مرتفعة الحرارة 

نتيجة مرور المياه الجوفية بالقرب من جدد نارية نشطة . 

منطقة التشرب

بئر اعتيادي

بئر أرتوازيي

مستوى الضغط األرتوازيي

دود
 مح
وفي
ء ج
ن ما
خزا

منفذة
 غير 
طبقة
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قيِّم وتوسَّع . 3
1.3 ملف تقييم األداء

أسأل الطالب عّما يتوقعونه من عوامل طبيعية تؤثر عل حركة  ✦
المياه الجوفية ونوعيتها .(سرعة حركة المياه األرضية في الصخور ، كمية 

األمطار التي تسقط سنويًّا ، وجود كمية كبيرة من األمالح القابلة للذوبان في 
الصخور ، ميل الطبقات الخازنة للمياه األرضية من الجنوب الغربي إلى الشمال 

الشرقي .)

كلف الطالب بالبحث في شبكة المعلومات والوثائق الرسمية  ✦
للبحث عن أهم التكوينات الصخرية في جيولوجيا الكويت التي 

تحوي خزانات مياه جوفية. ( مجموعة الكويت ، مجموعة األحساء)

كلفهم بكتابة تقرير عن نوعية المياه وعالقة ذلك بقربها أو بعدها  ✦
عن المناطق الساحلية مدعًما التقرير بخرائط توضيحية .

إجابة أسئلة مراجعة الدرس 1 (والفصل 2)

هي المياه المتواجدة تحت سطح األرض .. 1

انظر الجدول الموجود في الدرس .. 2

(أ) راجع خريطة مقدمة الدرس .. 3

(ب) مجموعة الكويت الصخرية والتي يستخرج منها المياه العذبة 

كما في حقل الروضتين وأم العيش

مجموعة األحساء الصخرية والتي يستخرج منها المياه قليلة 

الملوحة كما في حقول الصليبية والشقايا وأم قدير والعبدلى 

والوفرة .

(جـ) راِجع كتاب الطالب ص 94 الفقرة 4 .

مالحة لقربها من ساحل البحر حيث قد تتسرب بعض مياه البحر . 4

إلى خزانات الماء الجوفي القريبة .
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ستتنّوع اإلجابات بحسب سماكة الكتاب الذي يرتكز على السطح المائل .. 1

ستتنّوع اإلجابات . . 2

كالهما يقاس بالزاوية المحصورة بين السطح المائل والسطح األفقي . إذا كان السطح المائل سطح األرض يُسّمى  انحداًرا ، أمّا إذا كان . 3
طبقة فيُسّمى ميًال .

تحّرك كتلي ، اختالف في نوع الطيّة بين متماثل وغير متماثل. 4

ÉgÒ°ùØJh á«Lƒdƒ«÷G äÉ©HÉààdGh äÉYÉ£≤dG IAGôb  3 •É°ûf

πª©dG äGƒ£N

شكل 1

(ب)

جرانيت(أ)

حجر طيني

كونجلوميرات

حجر جيري

هالة التأثير الحراري

حجر رملي

طفل

دولوميت

π«∏ëàdG

(أ) عدم توافق زاٍو . 2
(ب) عدم توافق انقطاعي
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التمرين الثاني:

حجر رملي 

حجر جيريحجر طيني طفل

مارل

شكل 2

(أ)

π«∏ëàdG

ترسيب المجموعة الصخرية للدورة الترسيبية األولى: حجر رملي خشن ، مارل ، حجر طيني . تعّرضت المنطقة إلى حركة أرضية رافعة . 1
نتيجة للضغط وأدّت إلى انثناء الطبقات ، ارتفاعها عن سطح األرض وتعّرضها للتعرية ، حركة أرضية هابطة . ترسيب المجموعة الصخرية 

للدورة الترسيبية الثانية: حجر جيري ، حجر طيني صفائحي.

(أ) يقع عدم التوافق بين طبقة الحجر الجيري والتتابع المطوي أسفلها ، ونوعه عدم توافق زاوي .. 2

دورتان. 3

طبقة الحجر الجيري بسبب وجودها على شكل أفقي ولم تتأثر بالقوى األرضية التي أثرت على الدورة الترسيبية األولى .. 4
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التمرين الثالث:

كونجلوميرات
باثوليت

حجر طيني

2

1

(أ) (ب)

حجر جيري

مارل
دولوميت
حجر رملي

شكل 3

π«∏ëàdG

الصدع (أ) أقدم ، ألّن الصدع لم يؤثّر على الطبقات التي تعلوه .. 1

(1) تخالفي انقطاعي. 2
(2) شبه توافق

التداخل الناري أقدم ، ألنّه تأثّر بالصدع .. 3

صدع عادي .. 4

يتحّول الحجر الجيري إلى رخام والحجر الرملي إلى كوارتزيت.. 5

أّوًال، ترسيب المجموعة الصخرية للدورة الترسيبية الثانية (كونجلوميرات - حجر رملي - دولوميت - مارل). ثانيًا، تداخل ناري. ثالثًا، . 6
حركة أرضية رافعة نتيجة ضغط جانبي أدّت إلى: تصّدع الطبقات بالصدع (أ) وارتفاع المنطقة عن سطح البحر (تعرية). رابًعا، حركة 

أرضية هابطة. خامًسا، ترسيب المجموعة الصخرية للدورة الترسيبية الثانية (طين صفحي - حجر جيري). سادًسا، تعرُّض المنطقة لحركة 
أرضية رافعة نتيجة ضغط جانبي أدّت إلى: تصّدع الطبقات بالصدع (ب)، ارتفاع الطبقات عن مستوى البحر (تعرية). سابًعا، تعرُّض 

المنطقة لحركة أرضية هابطة. ثامنًا، ترسيب المجموعة الصخرية للدورة الترسيبية الثالثة (حجر جيري طيني - حجر طيني).
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رابًعا

5 .

استنتاج طريقة حفظ األحافيرالمالحظاتالتجربة

أّوًال
ن تجويف محيط يشبه محيط الصدفة ومنقوش  تكوُّ
من الداخل بنقوش تشبه النقوش الخارجية للصدفة .

قالب خارجي
External Mold

يتكّون جسم من الغراء على شكل التجويف .ثانًيا
نموذج خارجي
External Cast

ثالًثا
يكون الصلصال جسم على شكل التجويف الداخلي 

للجسم ويبرز سطحه الخارجي تفاصيل السطح 
الداخلي للمصراعين .

نموذج داخلي
Internal Cast

تنطبع تفاصيل ورقة الشجرة على سطح الصلصال .رابًعا
االنطباع (البصمة) 

Imprint

خامًسا:

1 .

رسم العينةطريقة التأحفراسم العينةرقم العينة

1

2

سوف تختلف اإلجابات3

4
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4 .

شكل 5
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